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/ INTRODUÇÃO
A Conferência Cidadania Efetiva e Direitos Humanos,
organizada e conduzida pelo Ibase, foi realizada no Rio de Janeiro,
dias 26 e 27 de agosto de 2014. A memória reune num mesmo dossiê,
de forma ordenada, o conjunto de documentos da Conferência.
A Conferência foi possível graças ao patrocínio dos Correios e da
Petrobras e ao apoio logístico do Centro Brasileiro de Altos Estudos,
da UFRJ. A memória é uma obra de referência para todas e todos
que dela participaram. É, também, um marco teórico, metodológico
e político para o sistema de indicadores de cidadania do Ibase.
A Conferência foi um evento público para apresentar e divulgar
a proposta do Ibase. Mas, sobretudo, foi uma ocasião de debater
a proposta com representantes de diferentes esferas públicas,
universidades e sociedade civil. A memória recupera o essencial dos
debates com os produtores de dados no Brasil, com formuladores e
gestores de políticas públicas, com pesquisadores, com ativistas de
direitos humanos, movimentos sociais e organizações comunitárias.
Pela grande presença de representantes de movimentos e
organizações do território de realização do projeto piloto no
público da Conferência, a memória retrata ainda a embrionária
formação de um espaço de cidadania ativa no território, através da
Rede de Cidadania Ativa dos 14 municípios da Área de Influência
do COMPERJ. Este território tornou-se, através do Projeto Incid,
um desafio para o Ibase e uma experiência concreta de produção de
indicadores de cidadania.

equipe técnica do Ibase, a todos os integrantes de organizações
do campo da ABONG, aos formuladores e gestores de políticas
públicas, para os Correios e a Petrobras, patrocinadores do evento.
Boa leitura. Pensamos que a memória pode contribuir para a
continuidade do debate e da troca, fundamental para o Ibase avançar
na proposta de indicadores de cidadania. A aposta em indicadores
de cidadania da parte do Ibase tem como motivação estratégica o
fortalecimento da democracia substantiva. A cidadania ativa é a
força instituinte e constituinte da democracia.
Os indicadores de cidadania querem ser instrumentos de
fortalecimento da própria cidadania nos territórios em que organiza
a sua vida.
Cândido Grzybowski
Sociólogo, diretor do Ibase

A memória está organizada em duas partes. Na primeira
parte, estão os documentos que justificam a Conferência, a nota
metodológica, bem como os documentos produzidos e entregues
como subsídio (conjunto de 4 cadernos). Na segunda parte,
retratando o grande momento da Conferência, estão agrupadas
as contribuições de cada uma das 6 mesas redondas programadas.
Integram esta parte os nomes dos participantes convidados para as
mesas e o destaque das falas havidas, por mesa redonda. Compõe
ainda a segunda parte dessa memória, por mesa, as dúvidas, as críticas
e as sugestões encaminhadas aos “advogados” do público presente.
Foram produzidas duas versões do dossiê memória, uma impressa
e outra eletrônica. A distribuição desta memória está direcionada
às organizações da área do INCID para fundamentar e fortalecer
suas lutas. Ao mesmo tempo, a memória será enviada a todos os
integrantes das mesas redondas realizadas na Conferência, à própria
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/ JUSTIFICATIVA
Desde 2009 o Ibase desenvolve uma proposta de Indicadores de
Cidadania para avaliar a democracia e a sustentabilidade, com base
no estado da cidadania efetiva nos territórios concretos em que ela
vive e se organiza. Após ampla pesquisa bibliográfica a respeito dos
esforços de avaliação da cidadania com foco nos direitos humanos e
de uma oficina com parceiros que atuam na temática, em março de
2010 foi elaborado um primeiro documento teórico-metodológico
e político como fundamento conceitual da proposta de Indicadores
de Cidadania do Ibase.
Em meados de 2011, o Ibase assinou convênio com a Petrobras
para desenvolver e testar a proposta de Indicadores de Cidadania na
área de influência do COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro.
Iniciou-se assim o Projeto INCID, cuja conclusão se deu em
novembro de 2013. O INCID permitiu ao Ibase botar de pé o sistema
de Indicadores de Cidadania. Ainda não ficaram desenvolvidos
todos os possíveis indicadores que a proposta comporta, dada a
própria limitação de dados disponíveis e de fácil acesso na área
analisada. No entanto, o trabalho realizado até aqui já permite um
olhar qualificado da cidadania e da sustentabilidade do território e,
sobretudo, é um teste de consistência da proposta em si, podendo ser
replicada na avaliação de outros territórios. Foi fundamental
para tal resultado o Grupo de Referência Técnica e Científica, com
profissionais especialistas na temática, que acompanhou o trabalho
da equipe do Ibase e da rede formada no próprio território avaliado.
A proposta de Indicadores de Cidadania do Ibase é um olhar
da perspectiva de Cidadania sobre o estado dos Direitos Humanos,
entendidos como Direitos de Cidadania. A Cidadania Efetiva é
definida como síntese que contempla múltiplas determinações.
Na proposta do Ibase, elas são agrupadas em quadro dimensões
interdependentes como componentes de Cidadania Efetiva:
> A situação real, expressa nas condições de vida, de direitos de
coletivos, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e
culturais (cidadania vivida);
> A disponibilidade e as condições de acesso aos direitos de
cidadania garantidos pelas políticas públicas (cidadania garantida);

> A consciência e a cultura dos direitos e responsabilidades de
cidadania (cidadania percebida);
> A organização social, as formas de ação e luta e a participação
política para a inclusão nos direitos de cidadania (cidadania em
ação).
Cada uma destas dimensões implica em múltiplos indicadores,
organizados em Painéis de Indicadores de Cidadania. Como
opção metodológica, não é buscado um indicador sintético, o que
permite leituras que valorizem o olhar da própria cidadania sobre
si mesma, avaliando a Cidadania Efetiva de forma participativa e
educativa, como instrumento de fortalecimento de sua participação
democrática.
O sentido primeiro da proposta desenvolvida é o de contribuir
para a democratização substantiva e a sustentabilidade da própria
democracia. O desafio metodológico e político é ter um sistema
de indicadores que subsidiem a educação cidadã numa perspectiva
de direitos e responsabilidades cidadãs. Por isto, desenvolvemos
indicadores que possam ser facilmente apropriados por organizações
e movimentos sociais, por associações de moradores e comunidades
de base, por grupos territoriais, especialmente por aqueles enormes
contingentes populacionais que vivem em situação subalterna no
campo e na cidade, em favelas e periferias, tendo sistematicamente
negados os direitos básicos de cidadania. Trata-se, sobretudo, de
indicadores que permitam qualificar reivindicações e lutas de uma
perspectiva de direitos humanos e de cidadania, que alimentem e
fortaleçam as demandas e que estimulem a participação e a pressão
por políticas públicas.
A Conferência que o Ibase pretende realizar tem como uma
de suas motivações a apresentação da proposta de Indicadores de
Cidadania, submetendo-a ao debate público para verificar a sua
pertinência, consistência e contribuição para a democracia no
Brasil. Também motiva o Ibase a prestação de contas à cidadania
do trabalho realizado através da parceria com a Petrobras. Por fim,
mas não por menos, a realização da Conferência é uma forma de
afirmar a íntima relação entre cidadania ativa e luta por direitos,
radicalizando o próprio debate da centralidade dos direitos humanos
na construção democrática. O Ibase acredita que sua proposta de
Indicadores de Cidadania requalifica o próprio olhar e as lutas por
Direitos Humanos, em sua integralidade.
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/ OBJETIVOS
1. Geral:
A Conferência tem por objetivo geral a apresentação e debate público da Proposta Ibase de Indicadores
de Cidadania, como forma de avaliar o estado dos Direitos Humanos de uma perspectiva de Cidadania
Efetiva.

2. Específicos:
> Debater com intelectuais, formuladores/as e gestores/as de políticas públicas, dirigentes de
organizações de cidadania ativa, movimentos sociais e ativistas em direitos humanos os fundamentos
teóricos, metodológicos e políticos dos Indicadores de Cidadania
> Compartir a experiência concreta do Ibase de apuração dos Indicadores de Cidadania no território
abrangido pela Área de Influência do COMPERJ
> Avaliar a contribuição da Proposta Ibase de Indicadores de Cidadania para potencializar a luta por
Direitos Humanos e democracia no Brasil.
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/ NOTAS METODOLÓGICAS
O desafio da Conferência é ser um espaço de viva discussão
pelas(os) participantes dos Indicadores de Cidadania propostos pelo
Ibase. Trata-se, de um lado, de compreender as bases da proposta, sua
consistência e pertinência, o grau de facilidade e de amigabilidade
da metodologia desenvolvida para a concreta produção dos
indicadores. Por outro lado, trata-se de uma Conferência para
motivar a apropriação do sistema de Indicadores de Cidadania
por entidades e movimentos sociais da sociedade civil, por
formuladoras(es) e gestoras(es) de políticas públicas, por órgãos
responsáveis pela produção de dados, por dirigentes de empresas.
Trata-se de tornar os indicadores de cidadania uma base para
a avaliação do “estado” dos Direitos Humanos e da Cidadania, em
determinado momento histórico, e, ao mesmo tempo, um modo de
qualificar e fortalecer a luta democrática por Direitos de Cidadania.
Toda a Conferência está sendo pensada ainda como momento de
avaliação pelo Ibase de sua Proposta de Indicadores de Cidadania,
dos pontos fracos e fortes, dos ajustes necessários, dos novos desafios
a considerar. A Conferência será um marco zero público do Sistema
de Indicadores da Cidadania. Por isto, as questões levantadas
durante a Conferência, mesmo que não tenham resposta imediata,
serão tratadas como subsídios para a continuidade do trabalho pelo
Ibase, em vista da consolidação da proposta. Portanto, as próprias
questões, em sua qualidade e volume, serão consideradas como
resultados substantivos da própria Conferência.
Tendo presente tal pressuposto, a primeira mesa redonda será
formada pela própria equipe do Ibase que desenvolveu a proposta,
que terá o desafio de apresentá-la de modo dinâmico, na forma de
um jogral animado e facilitado por diretor do Ibase, com recurso de
projeção dos principais elementos em tela e com subsídios
impressos distribuídos a todas(os) as(os) participantes. A própria
sala deverá ser equipada com computadores conectados ao portal do
Ibase para que as(os) participantes possam explorar possibilidades do
sistema de Indicadores de Cidadania durante os dias da Conferência.
Aliás, já no processo de mobilização para a Conferência, o Ibase fará
um esforço especial para que as(os) convidadas(os) consultem o sítio
do INCID e se familiarizem com a problemática. De todo modo,
foi elaborado um documento síntese da proposta de indicadores que
será impressa e também poderá ser acessada por internet. As quatro
mesas seguintes, um por cada dimensão de cidadania, também serão
organizadas no formato de mesas redondas. Como não estão
previstas exposições, se espera que cada integrante da mesa intervenha
no debate com comentários curtos tanto de método como de

conteúdo sobre os Indicadores de Cidadania para avaliar os Direitos
Humanos e a democracia substantiva no Brasil. As perguntas serão
feitas pelo(a) facilitador(a) da mesa, definido previamente pelo
Ibase. Este(a) deve facilitar o diálogo entre os(as) integrantes da
mesa, valorizando tanto as divergências como as convergências.
Para compor as mesas redondas, cada uma com cerca de 8 (oito)
participantes, sempre ao menos a metade de seus integrantes será
de ativistas e representantes de organizações de cidadania ativa.
Os(as) outros(as) integrantes de cada mesa serão representantes de
instituições públicas produtoras de dados, gestores(as) de políticas,
pesquisadores(as) e especialistas nas temáticas de Direitos
Humanos, de participação cidadã e de democracia.
Para estas quatro mesas redondas que tratam dos indicadores
para as diferentes dimensões da Cidadania Efetiva, serão produzidas
pequenas brochuras que sintetizam a proposta e dão exemplos
concretos de seu uso a partir da apuração feita no território
referente à Área de Influência do COMPERJ. Com tais subsídios,
quer-se motivar o conjunto dos(as) participantes a se integrar nos
debates. A mesa redonda final, facilitada pela direção do Ibase, será
integrada pela Ministra de Direitos Humanos ou seu representante,
pela Ministra Luiza Bairros ou seu representante, pela Anistia
Internacional, por representantes de Movimentos Sociais de escala
nacional e por representantes dos principais espaços de articulação
civil em torno dos Direitos Humanos e da Cidadania, como a
Plataforma Dhesca, o Fórum Nacional de Direitos Humanos, a
Articulação de Mulheres Brasileiras, entre outros. Será uma mesa
importante de avaliação explicitamente política da Proposta Ibase
de Indicadores de Cidadania como instrumento na luta por Direitos
Humanos.
Um desafio fundamental é a interação com o público
participante, estimado em cerca de 150 (cento e cinquenta pessoas).
As mesas redondas, sem longas exposições, mas com debate entre
seus integrantes, podem ser um estímulo à participação. Dada a
inviabilidade de abrir a palavra para todas e todos que queiram falar,
a ideia é solicitar questões e/ou comentários por escrito – quanto
mais melhor – a serem encaminhados a uma mesa de “advogadas(os)”
das(os) participantes da Conferência. Cabe a esta mesa ler e organizar
as questões e comentários em conjuntos, resumindo o seu sentido. A
sugestão das(os) organizadoras(es) da Conferência as(os)
“advogadas(os) é que agrupem as questões e os comentários
recebidos por escrito (papel ou mensagem pela internet) em pelo
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/ NOTAS METODOLÓGICAS

menos três grupos: (1) esclarecimento, (2) críticas à proposta e (3)
sugestões. Durante os debates da mesa, 30 minutos antes do final,
o(a) facilitador(a) chamará os(as) advogados(as) de participantes
para apresentarem de forma breve o sentido das questões e
comentários (5 minutos de cada advogado(a) e, na medida do
possível, formular alguma questão sintética para os(as) integrantes
da mesa. Cabe a estes levar em conta os subsídios da plateia nos
seus comentários finais. De toda forma, o conjunto de questões e
comentários será integrado na memória da conferência e será tratado
como subsídio pela equipe do Ibase na continuidade de seu trabalho
nos Indicadores de Cidadania. Toda a Conferência será gravada para
tratamento posterior e a organização da memória a ser publicada em
versão digital e física.
A Conferência objetiva dar visibilidade à Proposta Ibase dos
Indicadores de Cidadania e incidir na agenda pública. Para isto, será
mobilizada uma assessoria de imprensa desde o processo preparatório
e durante a realização da Conferência. Serão preparadas notas para
a imprensa e agendadas entrevistas, além de mobilização de alguns
formadores(as) de opinião para que participem ativamente. O
Portal do Ibase anunciará a Conferência e noticiará sua preparação
e efetiva realização.
Toda a Conferência será transmitida ao vivo (imagem e som)
pela Internet. Caso ainda necessitarem de mais informações sobre
o seu papel e o funcionamento do conjunto, por favor, não deixem
de nos consultar. Vamos enviar previamente o documento síntese e
as brochuras de cada uma das quatro dimensões de cidadania, para
facilitar o trabalho em equipe nos dias da Conferência.
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/ INTRODUÇÃO
A Proposta de Indicadores de Cidadania foi desenvolvida pelo
Ibase – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas para
monitorar a qualidade da cidadania e os avanços do processo de
democratização da sociedade, visando fortalecer as lutas e ser uma
ferramenta de ação para os grupos sociais existentes em territórios
específicos. O Ibase passou a ter existência real como organização
de cidadania ativa em 1981, criado por anistiados políticos em sua
volta do exílio, entre eles o Betinho. A missão que o Ibase se deu
foi de contribuir na disputa por direitos de cidadania e na luta pela
radicalização da democracia inclusiva e participativa, priorizando os
sujeitos políticos populares, subalternos no espectro político.

Cabe dizer que o nosso desafio político e metodológico é
produzir indicadores e índices que subsidiem a educação cidadã
e que possam ser apropriados por organizações e movimentos
sociais, por associações de moradores e comunidades de base, por
grupos territoriais, especialmente por aqueles enormes contingentes
populacionais vivendo em situação subalterna no campo e na cidade,
em favelas e periferias, tendo sistematicamente negados direitos
básicos de cidadania. Trata-se sobretudo, de indicadores e índices
que permitam qualificar reivindicações e lutas, que alimentem
e fortaleçam estas demandas e que estimulem a participação e a
pressão por políticas públicas.

A partir da década de 90, o Ibase inicia ações públicas e
campanhas com a utilização de dados e indicadores secundários,
bem como realiza pesquisas para a produção de dados e argumentos,
capazes de mobilizar a opinião pública e os diversos atores sociais,
em contexto rural e urbano, para o tema da Cidadania e dos Direitos.
Citam-se a contagem das crianças moradoras de rua na cidade do Rio
de Janeiro, a ampla divulgação dos números do Mapa da Fome no
âmbito da Ação da Cidadania contra a Fome e pela a Vida, a avaliação
do Programa Nacional de Agricultura Familiar e do Programa
de Geração de Renda, o Mapeamento dos empreendimentos da
Economia Solidária, a pesquisa sobre Juventude e Participação, a
Repercussão do Programa Bolsa Família na Segurança Alimentar,
entre outros. Em meados dos anos 2000, o Ibase começa a esboçar
a criação de uma área de Indicadores para produzir uma série de
Indicadores de Cidadania de forma continuada e permanente. Em
2009, montou um Grupo de Trabalho interno e interdisciplinar
cujo objetivo foi construir uma proposta baseada em ampla pesquisa
bibliográfica, leitura e debates, bem como a realização de uma
Oficina com parceiros de organizações que atuam com a temática.
Os debates ocorridos na oficina de Indicadores realizada em março
de 2010 permitiram avançar nas formulações sobre a proposta
a ser apresentada. Como resultado foi produzido o documento
“Indicadores de Cidadania: Fundamentos Conceituais”1.

Para tanto, destacamos que o processo de construção dos
indicadores de cidadania é estruturado de forma participativa e
educativa desde a elaboração, escolha dos indicadores e as estratégias
de comunicação a serem construídas. Essa opção traz implicações
metodológicas e políticas relacionadas a própria legitimidade dos
indicadores e o fortalecimento dos sujeitos políticos.

A partir dos acúmulos alcançados podemos dizer que o
sentido primeiro da proposta desenvolvida é o de contribuir para o
fortalecimento da democracia produzindo indicadores e argumentos
de qualidade a fim de, principalmente, levantar questões sobre
cidadania, direitos e igualdade no debate público e fortalecer a
mobilização social.

1 Grzybowski, Cândido, Braga, Vivian e Motta, Eugênia. Indicadores de Cidadania: Fundamentos Conceituais. Ibase, 2011.
14

/ 1. POR QUE INDICADORES DE CIDADANIA?
Diariamente ou mensalmente, somos invadidos por informações
sobre índices e indicadores econômicos e financeiros – Índice
Bovespa e de bolsas pelo mundo, taxa de câmbio, taxa de desemprego,
taxa de inflação e aí vai – como se a vida tivesse no centro tais
números, regendo nossa possível felicidade ou infelicidade. São
abstrações numéricas de um mundo que nos foge, não controlamos,
mas que funcionam como um feitiço, dissimulando a realidade.
São referência para aqueles 1% dos mais ricos – não mais do que
isto – que investem e especulam. Para quase todos os outros é
como explicações que justificam, mas não explicam. Este é um dos
poderes dos indicadores econômicos e financeiros tão abundantes
e invasivos. Eles são bons para quem acumula riqueza, mas também
escondem trapaças que acabam arruinando muitos que esquecem
aquele livro básico de contabilidade real. Aqui cabe perguntar: será
que estes indicadores realmente importam para expressar como
vivemos, as desigualdades que sofremos, as esperanças que temos, a
nossa capacidade de fazer algo melhor, o nosso bem viver, enfim?
Para além desta fantasia de números, que ocupam diariamente
os jornais das TVs e impressos e continuam a “colonizar” nossas
cabeças como se todos fôssemos detentores de muito dinheiro
investido por aí, existem outros que entraram no senso comum
e parecem apontar algo real. Destacam-se aqui o PIB per capita
– produto interno bruto médio por pessoa de um país ou de um
território definido – e o IDH – índice de desenvolvimento humano
– hoje muito usado na comparação entre países e regiões dentro de
países, mesmo entre grupos sociais, como negros e brancos, favelados
e os do “asfalto”, etc. São indicadores sintéticos importantes, sem
dúvida, mas totalmente insuficientes para qualificar o nosso estado
de cidadania, aqui entendido como o direito humano universal de
ter direitos, exatamente por fazermos parte da mesma humanidade.
Um elemento chave no PIB, retomado de forma determinante no
IDH, é a mensuração da riqueza humana pelas relações mercantis.
O que está fora do mercado não tem valor, não é riqueza. Por
exemplo, todo o trabalho doméstico e todo o cuidado, desde gerar
filhos, cuidá-los, alimentá-los, até zelar por deficientes, doentes
e idosos, tudo da alçada doméstica, não tem valor contabilizado e
não soma riqueza. No entanto, existe maior dimensão da riqueza
do que o cuidado com a reprodução da vida humana? Agora, no
outra ponta do mundo mercantilizado que vivemos, aporta para o
PIB um militar ou um policial que mata, porque o fato de receber
salário contribui na geração de riqueza mercantil! Um acidente de
carro, por movimentar seguradoras, mecânicos e até funerárias, gera
riqueza! O que estamos medindo com tais indicadores?

Esta é uma das razões principais do Ibase decidir apostar
na produção de outro tipo de indicadores, disputando com os
indicadores hegemônicos hoje existentes. Aposta difícil, sem
dúvida. Como organização de cidadania ativa – uma mera pulga
diante dos elefantes que são as grandes corporações econômicas
e financeiras, hoje dominando o mundo, e os Estados quase sem
exceção subservientes a seus interesses – cabe ao Ibase ser ousado e
incomodar. Simplesmente isto. De uma perspectiva de democracia
radical e cidadania militante, queremos incomodar com olhares sobre
a realidade que não fazem parte do debate público. Não queremos
simplesmente deixar de lado outros indicadores. Queremos tentar ir
além dos limites estabelecidos pelos indicadores dominantes, como
se a realidade da vida estivesse de algum modo contida neles. A ideia
dos Indicadores de Cidadania é questionar “as medidas” existentes e
provocar, chamando a outras dimensões da vida, não consideradas
essenciais para a economia e poder existentes, no entanto
incontornáveis para o avanço democrático. Um lembrete, não cabe
ao Ibase produzir os melhores indicadores alternativos, mas cabe
mostrar que outro modo de olhar a realidade é possível..., mesmo
com indicadores. Que outros atores, mais habilitados e com mandato
para isto – o nosso grande e respeitável IBGE, o IPEA, o DATASUS,
o INEP, o Poder Judiciário, os ministérios e as secretariais, entre
tantos outros – produzam os dados e os indicadores necessários para
avaliar o estado da cidadania e, consequentemente, da democracia.
Cabe aqui lembrar, novamente, o que escrevemos em 2011, quando,
após aprofundada pesquisa, fizemos uma síntese sobre como estava
o debate sobre produção de indicadores socioculturais e ambientais,
tanto no contexto internacional como no nacional.
CONTEXTO INTERNACIONAL
A ideia da construção de medidas que refletissem a realidade
social remonta a década de 1920, quando os Estados Unidos criaram
um comitê presidencial voltado a produzir um relatório denominado
“Tendências Sociais Recentes”, conceito muito próximo ao que hoje
denomina-se indicadores.
Nas décadas seguintes, tendo em vista o modelo de
desenvolvimento implantado nos países centrais (EUA, Europa,
Japão), ganharam ênfase os indicadores econômicos, pois creditavase que o nível de produção evidenciava o grau de desenvolvimento
de um país.
Esse paradigma começou a mudar na década de 1960, pois
identificou-se que os índices de desenvolvimento econômico não
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explicavam as lacunas existentes no processo de desenvolvimento
social. Já na década de 1970 houve um grande avanço na produção
de indicadores sociais patrocinados por organismos nacionais e
internacionais (ONU, OCDE, PNUD, OMS e outros), permitindo
inclusive a comparação das condições de vida entre os países.
Mais adiante na década de 80, a visão de um Estado mínimo
economicamente eficiente, levou a um certo desinteresse pelo
indicadores sociais. Somente a partir da década de 1990 que os
indicadores sociais e ambientais assumiram um papel de destaque
quando novos temas como desigualdade sociais, qualidade de vida,
direitos humanos, desenvolvimento sustentável passaram a ser
relevantes para os governos da maioria das nações.
A partir daí, podemos concluir que a construção de indicadores
ara a mensuração de aspectos socioculturais e ambientais relacionados
às noções de Desenvolvimento Humano e Sustentável, Qualidade
de Vida, bem como aqueles relacionados aos Direitos Humanos
estão em processo de discussão há anos. No entanto, observa-se
que apesar dos muitos esforços empreendidos nesse sentido, ainda
hoje não existem formas de mensuração suficientemente legitimadas
capazes de permitir eficácia na sua implementação e um razoável
grau de monitoramento, conforme salientou José Eli da Veiga2
(2009), enfatizando a problemática no âmbito do desenvolvimento
sustentável. Nesse sentido, avalia-se que é preciso encontrar
caminhos possíveis para tal construção, reconhecendo o quão árduo,
difícil e conflituoso é este caminho.
Um dos principais problemas identificados para a construção
de indicadores operacionais está relacionado à definição desses
conceitos. A medida em que são muito amplos, tais conceitos como
de “bem-estar”, “qualidade de vida”, “direitos humanos” e “cidadania”
apresentam obstáculos teó-ricos traduzidos nas ambiguidades que
caracterizam tais noções. Outras questões que oferecem obstáculos
são principalmente de ordem metodológica e técnica.
Recentemente, no relatório encomendado pelo presidente da
república francesa Nicolas Sarkosy, intitulado “Commission on
the Measurement of Economic Performance and Social Progress”3
(2009), divulgado pela Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi, essas
constatações foram reforçadas, ampliadas e melhor qualificadas.
O relatório é hoje considerado a principal referência para o debate
internacional para a construção de indicadores de desenvolvimento
sustentável e todavia, nos ajuda na reflexão acerca dos indicadores
que buscamos construir. Destaca-se que o relatório tem um caráter
mais analítico do que propositivo, refletindo a consciência de que
esse processo de construção não será rápido nem previsível.
A mensagem geral deste documento síntese é que existe uma

forte demanda por indicadores que possam ir além daqueles
exclusivamente econômicos e financeiros. Internacionalmente,
aponta-se para a incapacidade do PIB (Produto Interno Bruto) de
medir de forma satisfatória o desempenho econômico dos países
na medida em que existe uma série de problemas técnicos relativos
à própria contabilidade nacional, que dificulta a mensuração do
desempenho econômico e do progresso social. O trabalho da
Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi questiona o indicador do PIB
observando que ele não consegue abordar plenamente o conceito
de riqueza nem incorpora as perdas em relação a natureza e o meio
ambiente. Nesse contexto, a dimensão da percepção dos sujeitos
sobre esses temas é tratada como fundamental. No entanto, não
são incorporadas nas avaliações da qualidade de vida que acabam
se tornando mais economicistas. Somam-se a esses argumentos, as
críticas recorrentes feitas ao Índice de Desenvolvimento Humano, no
qual a atribuição de pesos reflete julgamento de valor, consideradas
controversas. Como por exemplo, observa-se que ao adicionar o
logarítmico do PIB per capta ao nível de esperança de vida o IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) implicitamente faz com que
um ano adicional de vida nos EUA, tenha 20 vezes mais importância
do que na Índia, como descrito no relatório da Comissão.
Os desafios colocados estão principalmente relacionados
à incapacidade desses indicadores de mensurarem aspectos da
qualidade de vida para além da abordagem meramente econômica.
Investidas estão sendo feitas para estimular a reflexão sobre como
produzir indicadores ancorados em abordagens psicológicas e até
mesmo filosóficas a partir de medidas subjetivas. Contudo, muito
precisa ser feito nesse sentido, pois ainda não há uma metodologia
definida, aplicada e replicada de forma eficaz para se alcançar a
construção de indicadores com essa natureza, sejam eles sinté-ticos
ou apresentados em formato sistêmico.

2 VEIGA, José Eli da. Indicadores socioambientais; evolução e perspectivas.. Revista de Economia Política (Impresso), v. 116, p. 421-435, 2009.
3 Report of the commission on the measurement of economic performance et social progress: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm, Acesso em: 01/08/2014.
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CONTEXTO NACIONAL
No Brasil o IDH foi plenamente internalizado. Além de
apresentar alta comunicabilidade, tornouse uma referência, pois
rompeu com a hegemonia do econômico apontando dimensões
essenciais para se avaliar a qualidade do desenvolvimento. Além
disso, ao logo dos anos foram desenvolvidos múltiplos conjuntos
de indicadores e índices econômicos e financeiros. Hoje é possível
acompanhar indicadores da economia e finança de forma constante,
mensal e até em espaços de tempo menores.
Contudo, o mesmo não se fez na área de indicadores de
qualidade de vida, desigualdades, injustiças sociais e ambientais,
de convívio social, de participação e garantia de direitos humanos.
Consideramos que estes são justamente os temas fundamentais para
a defesa e promoção da cidadania em um contexto de democracia.
Os dados e indicadores produzidos pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) fornecem pistas de ordem mais
estrutural sobre estas dimensões, mas pouco ou nada de forma mais
sensível e conjuntural – a grande exceção é o índice de desemprego
do IBGE e do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Sócio Econômicos (Dieese), fundamental para a luta democrática a
partir do cotidiano da vivência cidadã em nosso país. Porém, ainda
não existem no Brasil indicadores e índices que mobilizam para a
cidadania e qualificam substantivamente a democracia.
Não se trata aqui de negar a importância dos indicadores e índices
econômicos e financeiros. As suas centralidade e hegemonia, porém,
revelam a predominância de um pensamento econômico e mercantil
dos processos e relações sociais na concepção do desenvolvimento e
da qualidade de vida.
A proposta do Ibase, reconhecendo a importância de indicadores
na construção de argumentos no debate público na nossa sociedade,
é alimentar um sistema de indicadores de cidadania que ajude na
qualificação dos processos econômicos, sociais, culturais e políticos
que viemos, que esteja a serviço da maior participação cidadã e da
democracia substantiva e que, subsidiariamente, leve os produtores
de dados a coletar dados que importem realmente de uma perspectiva
socioambiental, de justiça e participação; e que os dados sejam o
mais transparentes possível.
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São muitas as reflexões e referências que caberia aqui lembrar.
Em termos mais conceituais, o Ibase fez um esforço grande criando
o Grupo de Trabalho interno, que analisou e sintetizou extensa
bibliografia. O documento síntese é parte constituinte da proposta
desenvolvida pelo Ibase e precisa ser tomado como referência. Na
prática, com a possibilidade real do Ibase desenvolver a proposta,
graças a uma parceria com a área de Responsabilidade Social da
Petrobras, prevaleceu uma visão bem contextualizada e engajada,
tendo o Brasil como referência. Por ser sintético, lembramos
aqui parte do artigo publicado com o título “Como Radicalizar a
Democratização4?”
A RADICALIZAÇÃO DA DEMOCRACIA PELA
CIDADANIA ATIVA COM OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aqui cabe explicitar, antes de tudo, alguns pressupostos e
fundamentos da reflexão que fazemos sobre a cidadania e a questão
democrática. A democracia, em sua dimensão mais radical e
substantiva, é a equalização pela ação política das assimetrias e
desigualdades existentes na sociedade. Aí reside o seu potencial
transformador. Trata-se de um método de ação política, de disputa
entre forças diferentes e até opostas, mais do que o seu resultado.
Ou melhor, na democracia os fins se buscam, se alcançam e são
qualificados pelo método democrático de luta, gerador de um
processo de construção coletiva resultado da luta e de negociação
permanentes, de perdas e ganhos relativas para todos, nunca
definitivas. Democracia não é uma questão de eficiência e resultados,
mas do quanto é legítimo o processo de chegar a eles.
Apostar na democratização é apostar no processo virtuoso
gerado pela radicalização do método de luta democrática, que
transforma as diferentes lutas sociais de forças destrutivas umas das
outras em forças de construção do possível, na diferença e oposição,
num momento histórico dado. Não se trata de pasteurizar as lutas
sociais, pelo contrário, deve-se buscar extrair de suas contradições
os avanços possíveis em termos de direitos e democratização. Nas
lutas os diferentes sujeitos coletivos se reconhecem e legitimam,
segundo princípios, valores, direitos e regras comuns, mediados
pelo poder político institucional, como expressões de cidadania.
Num pacto de permanentes incertezas criativas, o próprio poder
político se renova como correlação de forças em tal disputa. Emerge
daí o próprio projeto de sociedade, a direção que se quer perseguir
democraticamente. Adequam-se as leis e a institucionalidade do
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Estado, formulam-se as políticas públicas e se alocam os recursos
para implementá-las.
Todas as relações na sociedade exprimem em graus e formas
variadas relações de poder. Trazer os sujeitos coletivos que vivem
tais relações para a arena política, segundo regras democráticas, com
direito às suas identidades, vozes e demandas reconhecidas uns nos
outros, é a condição para a sua plena cidadania. Estando em disputa
permanente, a democracia adquire força transformadora quando
é tensionada a partir das forças que emergem do seio da sociedade
civil no sentido de ser mais inclusiva e mais participativa da múltipla
diversidade que carregamos. Implica sempre em mais participação, se
confunde com participação cidadã. A qualidade desta participação,
expressa na abrangência da diversidade dos sujeitos participantes e
na radicalidade construtiva de disputas entre eles, define, em última
análise, a qualidade da própria democracia.
As mudanças fundamentais na sociedade precisam sempre
ocorrer no Estado/poder político ou na economia/mercado
ou, ainda, nos dois ao mesmo tempo. Mas nem o Estado e nem a
economia, per se, puxam a democratização. Na democracia, a
força instituinte e constituinte dos processos que empurram e
transformam o Estado e a economia provém da sociedade civil,
através da cidadania ativa.
Concebemos o “estado” da cidadania como o nível histórico
em que iguais direitos são referência para todos os membros da
coletividade, sem discriminações devido a sua origem, situação e
condição. Direitos e responsabilidades cidadãs de todos e todas
são os dois lados dessa relação política de igualdade, como relação
compartilhada politicamente. Se não é assim, onde a existência de
um direito implica a sua negação para os e as demais, tais direitos
deixam de ser direitos de cidadania e viram privilégios baseados
no maior poder de quem se considera seu titular. Aliás, no Brasil,
dada a nossa profunda cultura autoritária e patrimonialista,
particularmente vinda dos “donos de terras, gado e gente”, que molda
profundamente o poder estatal, ele mesmo violento e excludente,
ainda nos defrontamos quase no dia a dia com privilégios tornados
direitos, porque estão em leis (ilegítimas, diga-se de passagem, mas
leis existentes) ou mesmo acima delas.
A cidadania é o direito fundamental de todos e todas a ter
direitos, sem distinção. Reconhecer-se e agir como cidadão implica
em ver a si mesmo como titular de direitos e reconhecer a mesma
condição em todos os demais, o que implica em corresponsabilidade,
balizada pelos princípios e valores éticos da liberdade, da igualdade,
da diversidade, da solidariedade e da participação, que são o cimento
social agregador possível de uma democracia substantiva, hoje em

dia.

O locus por excelência da cidadania é a sociedade civil.
Tomamos a sociedade civil em seu sentido sociológico e político
de esfera constitutiva da vida social, entre o mercado/economia
e o Estado/ poder. Esfera em que as contradições embutidas nas
relações, estruturas e processos das sociedades se expressam na forma
de competição, disputa e conflito entre diversos sujeitos coletivos,
através de suas associações, organizações, movimentos, instituições
e aparatos de hegemonia, como mídia, Igrejas, universidades. São
portadores de interesses, ideias, valores, crenças e propostas, que os
levam a disputas, pactos e acordos buscando a hegemonia. Portanto,
sociedade civil é um modo de ser, um espaço público, mais ou menos
desenvolvido dependendo das condições históricas de cada sociedade
concreta. Não é boa e nem ruim, mas a possível historicamente, fruto
de processos e lutas no interior da sociedade considerada. O que
caracteriza as sociedades civis históricas é o estado da cidadania, não
o contrário. Como, por extensão, é também a cidadania que define a
qualidade do poder estatal e do desenvolvimento econômico. Maior
ou menor alargamento do espaço da cidadania é, antes de mais nada,
um alargamento do espaço público que conforma a sociedade civil,
prenhe de contradições, encontros e desencontros, de tensões e lutas.
As sociedades civis se expandem e se fortalecem por força
da ação e da participação cidadã, como “trincheiras socais” de
resistência e ação, na expressão de Gramsci5, articulando-se em
redes, coa lizões, plataformas e fóruns, sempre para incidir no espaço
público, seja no debate, no imaginário social e cultural, na definição
de agendas, como nas instâncias do poder, nas políticas públicas na
ação de empresas e na operação dos mercados, como condicionante
socioambiental. Disto resulta uma visão de interesse público e bem
comum, as “ondas” de opinião pública e de democratização, os
projetos de sociedade que alimentam os movimentos de cidadania
nos diferentes contextos históricos de sociedades concretas.
AS LUTAS DA CIDADANIA ATIVA, A PARTIR DE
SEUS TERRITÓRIOS, PODEM SER PORTADORAS DE
NOVA ONDA DEMOCRATIZADORA
As indignações e as insurgências socioambientais de hoje,
Brasil afora, pela diversidade de situações, de sujeitos coletivos e
de expressões no espaço público da sociedade civil, tem potencial
emancipatório e construtivo de uma nova onda democratizadora.
As lutas socioambientais trazem ao centro da arena política o
desafio maior para a jovem democracia brasileira. A democratização

não vai avançar na construção de uma sociedade de inclusão
sem discriminações, de sustentabilidade da vida e preservação da
natureza, de bem viver, se não forem gestadas as condições políticas
para uma transição democrática transformadora do modelo de
desenvolvimento econômico industrial-produtivista e consumista,
socialmente concentrador, excludente e ambientalmente destruidor.
As lutas socioambientais emergem a partir de territórios
concretos em que vivemos, nosso endereço de cidadania. Os
territórios não são espaços físicos em si, mas espaços geográficos
dinâmicos, com história humana passada e história em construção
pela ação atual. O uso humano do território qualifica a sua
organização e lhe dá sentido histórico. Estamos diante do modo de
ocupar e usar o espaço natural, de organizá-lo enquanto território
humano, de vida em movimento. A relação com a natureza, como
condição do próprio viver, é de dependência e troca. As formas desta
relação são diversas, tanto porque a biosfera e as condições naturais
variam de um lugar a outro, como porque nós mesmos, criadores de
cultura, de relações e estruturas, de economias e de poder, somos
muito diversos em nossa comum humanidade e de sujeitos cidadãos
e cidadãs. Os territórios, como territórios de cidadania, exprimem
esta diversidade resultante da simbiose de seres humanos com a
natureza e entre si, que se renova historicamente.
Voltar a nos olhar como parte dos territórios, como nosso locus
fundamental de existência, com suas possibilidades e limites, seus
conflitos e sua história, é um caminho para refazer e reconstruir
a relação sociedade-natureza de forma sustentável, de respeito
mútuo, de trocas vitais que reproduzem e regeneram, sem destruir.
É caminho também para a relação da cidadania com o poder e a
economia, numa onda democratizadora que promova os direitos de
todos e todas antes e acima da acumulação capitalista predatória.
Os impasses da democracia brasileira são o outro lado do novo
desenvolvimentismo como prioridade, que transforma os territórios
da cidadania em territórios a serem ocupados segundo uma lógica
de negócio e de acumulação de riquezas sem limites. O capital
que se investe num território determinado, quase sempre com
suporte do poder governamental, faz parte de uma estratégia de
desenvolvimento que é determinada, em última análise, pela taxa de
sua valorização. Com isto, é forçoso reconhecer, de um ponto de vista
cidadão, que estamos diante de uma reinvenção de colonialismo,
onde a ocupação dos territórios não é para produzir bens e serviços e
servir à vida da população aí existente, respeitando as suas condições
e seus direitos de cidadania. Para as grandes corporações econômicas
e financeiras, os territórios não passam de um diferencial para os seus
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negócios, um “plus” na competição entre empresas por mercados e
por lucros crescentes. Para elas, trata-se de ocupar os territórios com
estratégias definidas fora e para fora. A especificidade dos territórios
não é limite, é vantagem competitiva num mercado nacional e
global. Por isto, os grandes projetos que colonizam os territórios
ignoram condicionalidades e limites socioambientais, de direitos de
cidadania.
Neste contexto, muda o caráter das disputas nos territórios e para
os territórios. Tais disputas adquirem uma dimensão que extrapola
os territórios em si. As contradições em movimento nos territórios
fazem parte de processos nacionais e mundiais. A cidadania
ativa local, a partir da sociedade civil, com suas formas e dinâmicas,
reage e luta contra a lógica mercantilizadora e exploratória dos
grandes projetos do desenvolvimentismo que lhe são impostos
de fora. Na luta de resistência e de busca de alternativas, em sua
especificidade, está contida uma dimensão universalizante, que
a torna solidária com todas as diversas lutas Brasil e mundo afora
contra o capitalismo desterritorializado e sua lógica de apropriação
privada, de mercantilização e domínio. As lutas nos territórios,
emanadas do interior das sociedades civis que aí se organizam,
apesar de sua fragilidade, enfrentam um desenvolvimento
submetido ao mercado, imposto pelo poder políticos do capital e
sua expressão nas políticas governamentais, gerador de riquezas
para fora, deixando destruição, lixo, exclusões e desigualdades nos
territórios. O potencial democratizador das lutas socioambientais
concretas, de hoje, por serem todas territorializadas e, ao mesmo
tempo, de imensões nacionais, regionais e mundiais, acabam sendo
embriões de alternativas democráticas ao desenvolvimento, voltadas
à defesa e ampliação dos direitos de cidadania, de construção da
sustentabilidade da vida e das próprias sociedades civis, contra a
economia e o poder do capital globalizado.
As disputas territoriais, no sentido aqui definido, estão em
toda parte, nas cidades e no campo. Fazendo uma cartografia das
lutas socioambientais no Brasil de hoje, estaremos vendo emergir
uma espécie de geopolítica da cidadania ativa anti sistêmica em
movimento. O seu potencial de transformação reside aí. As várias
lutas territorializadas precisam se conceber e se convencer do
potencial que carregam, conectando-se, articulando-se, formando
redes e coalizões, criando fóruns e plataformas, alimentando com
isto uma nova onda de revitalização da democracia no Brasil.
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EM
SÍNTESE,
UMA
NOVA
ONDA
DEMOCRATIZADORA DEPENDE DA CIDADANIA
ATIVA EMERGENTE DAS LUTAS SOCIOAMBIENTAIS
Para transformar a economia e o poder, com uma perspectiva
de sustentabilidade da vida e democracia substantiva, é necessário
olhá-los a partir das demandas e possibilidades locais e territoriais,
incorporando as visões e propostas que emanam da cidadania ativa
no seio das suas sociedades civis. A própria economia e a democracia
precisam se relocalizar, reterritorializar, funcionando de baixo para
cima, de forma subsidiária. Fortalecer as disputas socioambientais
nos territórios é o caminho da democratização no Brasil atual, pois
é aí que se gestam sujeitos que reivindicam a sua cidadania plena, a
luta por direito a ter direitos reconhecidos. Emergem nas sociedades
civis dos territórios de cidadania, como fermento transformador,
ideias e projetos de construção de democracia radicalmente
inclusiva, econômica, social e culturalmente, sem desigualdades ou
discriminações de qualquer espécie.
É por apostar em tal perspectiva que o Ibase investiu na proposta
de um sistema de indicadores de cidadania. Trata-se de mostrar o
nexo entre tais conceitos e a realidade, num processo de análise e
ao mesmo tempo processo pedagógico de diálogo, de criação e
apropriação coletiva de argumentos legítimos, mobilizadores e
impactantes no debate público e na ação cidadã por radicalização
da democracia. Como pilar de sustentação de toda proposta foram
erigidos os direitos humanos como direitos de cidadania. E como
estratégia de transformação social, o fortalecimento da cidadania
ativa com indicadores servindo de instrumentos de motivação,
participação e luta.
Nunca é demais lembrar, como dizia Arendt6, ser cidadã ou
cidadão é “ter o direito a ter direitos”. Qual a efetividade política
de tal afirmação numa realidade como a brasileira? Na proposta de
indicadores de cidadania se combinam princípios éticos, formulações
teóricas e possibilidades de ação política, todos juntos, acreditando
no poder da cidadania ativa em moldar o mundo.

/ 3. AS BASES METODOLÓGICAS DO
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
INDICADORES DE CIDADANIA
Novamente, vale a pena aqui lembrar nosso documento de
referência, especialmente a parte 4. Como já temos um teste
concreto realizado com o Projeto INCID (de que tratamos mais
abaixo), ocorreram ajustes e, sobretudo, uma elaboração mais
precisa e consistente das condições metodológicas do sistema de
indicadores. Só para lembrar um aspecto essencial do que está sendo
avaliado. Antes definíamos que o objetivo era avaliar a cidadania
ativa em várias dimensões. Na verdade, o sistema avalia a efetividade
da cidadania, inclusive a efetividade concreta da cidadania ativa ou
cidadania em ação como foi proposto, entre outras dimensões. Hoje,
além de verificar a efetividade da cidadania em suas várias dimensões,
como demonstrado a seguir, o sistema tem como principal motivação
se tornar uma forma de, com indicadores de cidadania, municiar e
fortalecer a cidadania ativa dos territórios avaliados.
Um outro elemento essencial é considerar o sistema de indicadores
de cidadania com um olhar cidadão qualificado sobre dados
existentes. O propósito primeiro do sistema é ser chave de leitura
e não um acúmulo de dados de fontes existentes. Trata-se, acima de
tudo, de uma releitura dos dados de um ponto de vista de direitos
de cidadania. Esta opção metodológica tem suas consequências. Os
dados, em geral, não são produzidos com uma perspectiva de direitos
humanos ou, mais precisamente, de direitos de cidadania. Os dados
disponíveis são produzidos por outras razões políticas ou de gestão,
mas estão longe de se preocupar com os direitos de cidadania. Neste
sentido, os dados existentes precisam de uma tradução, no sentido
definido por Boaventura Souza Santos7, para serem vistos como
dados de direitos humanos. Isto nem sempre é possível. Na prática,
faltam dados consistentes, mesmo aproximados, em vários direitos
fundamentais. Além disto, falta muita transparência. No caso,
olhando a partir da efetividade da cidadania, a falta do dado é, ela
mesma, um indicador da qualidade de cidadania, mais precisamente
um indicador de violação de direitos de cidadania.
Neste sentido, um propósito importante, mas não a razão de ser
da proposta, é cobrar dados mais consistentes, mas transparentes,
mais acessíveis. A proposta de indicadores de cidadania só
subsidiariamente vai produzir novos dados, ela mesma. Seu objetivo
é questionar com base em uma espécie de releitura do existente, do
acessível pela cidadania. A crítica à falta de consistência do que está
sendo produzido como indicadores de cidadania é bem vinda, pois
pode aperfeiçoar o sistema e dar maior legitimidade a movimentos
e reivindicações cidadãs. Mas a falta de dados tem a ver com o que
a cidadania quer mudar, para que ela mesma apareça melhor nas
estatísticas, como sujeito de ter o direito a ter direitos. Enfim, na
proposta do sistema de indicadores de cidadania tem como diretriz

central produzir indicadores com o que está à mão, mesmo não sendo
o melhor. Que outros produzam dados que atendam as demandas da
cidadania. O que propomos é o direito do olhar a partir da cidadania,
permitindo que ela mesma produza indicadores de seu estado. A
plausabilidade é nosso critério na produção de indicadores, mesmo
que seja através de símbolos, mapas, testemunhos, percepções, pois
o fundamental é a legitimidade do olhar expresso no indicador,
mesmo precário em termos técnicos.
Um aspecto fundamental a ser destacado foi a opção do Ibase
de ser apoiado no desenvolvimento do sistema de indicadores
por um GRTC – Grupo de Referência Técnica e Científica. A
responsabilidade primeira pelo trabalho é da Coordenação e do
Grupo Técnico constituído no Ibase. Mas na busca de consistência
e de legitimidade política e acadêmica, desde a primeira hora foi
constituído um GRTC. Esta foi uma opção fundamental. Ela
permitiu, desde a Oficina de 2010, avançar na formulação teórica
e metodológica com apoio de colaboradore(a)s de notório saber
acadêmico e destacada militância cidadã. O GRTC vem mudando
a sua composição ao longo do processo, sem perder a relevante
contribuição. Em reuniões periódicas com o GRTC, a equipe técnica
e a coordenação têm a oportunidade de avaliar conjuntamente
os desafios da proposta e as possibilidades que ela aponta em seu
desenvolvimento. O desenvolvimento da proposta de indicadores
deve muito aos integrantes do GRTC, verdadeiros parceiros,
fazendo consistentes críticas e propostas no processo.
3.1. OPÇÕES METODOLÓGICAS E POLÍTICAS
A proposta Indicadores de Cidadania se desenvolve em sintonia
fina com a cidadania ativa dos territórios em que atua tendo
referência nos Direitos Humanos entendidos como direitos de
cidadania. Por isso a opção para a construção dos indicadores passa
pela clareza e pela aproximação dos dados ao debate público. Por esse
motivo, optou-se pela construção de indicadores simples em termos
estatísticos, evitando o risco de uma explicação demasiadamente
hermética e inacessível ao público leigo, ao mesmo tempo que
mantém suficientemente claras as opções metodológicas e teóricas
feitas para produzir os números.
Os indicadores produzidos possuem, portanto, duas
preocupações básicas: fácil comunicação e entendimento
por um lado, confiabilidade e rigor técnico por outro. Com
indicadores transparentes, de fácil entendimento, incluímos mais
pessoas no debate sobre a garantia ou a violação dos direitos de
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cidadania ao participarem ativamente das discussões sobre os
dados de seu território, da produção de dados ou sua replicação e
acompanhamento, e com isso mais pessoas podem se apropriar das
ferramentas que compõem o Sistema de Indicadores e realizar a
produção de indicadores em geral.
Optamos por não ter um indicador sintético, e sim pela
composição do sistema com uma diversidade de indicadores
analíticos que juntos formem um quadro de análise da diversidade
socioterritorial trabalhada.
O conceito básico que norteia o Sistema de Indicadores é o da
Cidadania Efetiva, definido como síntese que contempla múltiplas
determinações relacionadas aos Direitos Humanos, mas cujo
principal objetivo é superar a ideia de que a cidadania seja a soma de
direitos individuais e segmentados. Vai além disso, pois a cidadania
é construída através da participação social, na prática, pelas pessoas e
suas organizações coletivas.
Para medir a efetividade da Cidadania, o Sistema desenvolve
Indicadores baseados em quatro dimensões interdependentes desta
Cidadania Efetiva e três grandes conjuntos de direitos que estão
na sua base. A figura abaixo mostra o conjunto de dimensões e de
direitos de cidadania em sua interação e interdependência.
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A. DIMENSÕES DA CIDADANIA EFETIVA
1) Cidadania vivida: diz respeito ao usufruto ou não de direitos
de cidadania. São incluídos os direitos reconhecidos, os instituídos,
os demandados, bem como a sua violação. Corresponde a situação
real expressa nas condições de vida de direitos de cidadania: direitos
civis e políticos, direitos econômicos, sociais, culturais e direitos
coletivos;
2) Cidadania garantida (pelo Estado): diz respeito às condições
criadas para o usufruto de direitos (acesso e disponibilidade).
Corresponde à disponibilidade e as condições de acesso aos direitos
de cidadania que devem ser garantidos pelo Estado como um todo,
pelas políticas públicas, pelo judiciário e pelas instituições nas
diferentes situações dadas;
3) Cidadania percebida: está relacionada à forma como as
pessoas se percebem cidadãos e cidadãs, isto é, de ter o direito a ter
direitos. Diz respeito aos conjuntos de direitos, tanto os seus direitos
quanto os direitos dos outro e outras, às violações, à consciência e à
cultura dos direitos e das responsabilidades de cidadania.
4) Cidadania ativa: esta dimensão se refere à possibilidade, à
capacidade e à prática de ação social traduzidas em engajamento
e participação cidadã. Corresponde à organização social e à
participação política para a disputa democrática de direitos e
inclusão plena na cidadania.
B. CONJUNTOS DE DIREITOS DE CIDADANIA
No Sistema de Indicadores de Cidadania, são direitos de
cidadania o conjunto de Direitos Humanos, em sua integralidade
e indivisibilidade. Além do conceito de Cidadania Efetiva, os
Indicadores do Sistema tem como base os três conjuntos consagrados
de direitos. O ponto de referência principal é a legitimidade dos
direitos decorrente de demandas históricas de cidadania e não a sua
legalidade estabelecida nas constituições e nas leis, algo fundamental,
mas derivado.
1) Direitos Coletivos: bens comuns
São direitos que dizem respeito ao que é comum a toda a
coletividade. São direitos necessariamente compartilhados entre
todos e todas, sem distinção, como condição mesma do viver. Tem
a ver com o que a coletividade considera como seus bens comuns,
tanto os naturais – o território, a água, os rios e o mar, a terra, o
clima, o ar e toda a atmosfera, a biodiversidade, as belezas naturais,
etc – como os bens produzidos pela convivência – a língua e toda
a produção cultural, o saber e todo o conhecimento acumulado
pela humanidade, a comunicação, a rua, o cemitério, a vila, a favela
e a cidade, etc. Os direitos coletivos são conhecidos também como

direitos de solidariedade.
2) Direitos Sociais, Econômicos e Culturais: manutenção e
reprodução da vida
Os direitos econômicos, sociais e culturais se referem ao acesso
às condições de vida segundo as possibilidades civilizatórias do
momento histórico. Dizem respeito aos direitos de vida com
dignidade, em sua ampla dimensão e diversidade segundo idade,
inserção social e demandas de identidade e cultura. São direitos,
também, em disputa cidadã permanente na sociedade. No centro
deste conjunto de direitos está o princípio de equidade: mesma
condição para todos e todas de acesso ao alimento, à educação, ao
saneamento básico, à moradia, à saúde, ao transporte, à seguridade
social, à terra para produzir e viver, ao trabalho, à renda, ao lazer e à
cultura, etc.
3) Direitos Civis e Políticos: igualdade e liberdade,
diversidade, pertencimento, participação e controle social
O direitos civis e políticos tem no centro o reconhecimento
da igualdade como condição de cidadania, sem discriminação,
para todos e todas. Neste sentido, eles são o pilar dos direitos de
cidadania. Sem igualdade, que implica ao mesmo tempo em direito
de liberdade, de diversidade, de solidariedade e de participação
social e política simplesmente não existe a cidadania como poder
instituinte e constituinte de direitos e do próprio poder, em última
análise. Os direitos civis tem a ver com a liberdade de escolha dos
rumos de sua própria vida, como o direito de ir e vir, de dispor do
próprio corpo, o direito à vida, à liberdade de expressão, direito à
integridade física e moral, à propriedade e à privacidade de não ter o
lar violado e nem a sua própria intimidade. Referem-se às liberdades
individuais, igualdade de condições perante as leis, ao Estado e em
qualquer situa- ção social, independentemente de raça, condição
econômica, religião, filiação, origem cultural, sexo, etc. O exercício e
a garantia dos direitos civis não existem sem a tolerância e o convívio
com os diferentes modo de ser, sentir e agir. Se reivindicamos
o direito às nossas liberdades individuais, assumimos que essas
liberdades existam para todos. Dentre os direitos políticos estão
a possibilidade de ter opinião, de fazer manifestações políticas,
organizar partidos, votar e ser votado. O exercício desse tipo de
direito confere legitimidade à organização política da sociedade.
C. O SISTEMA EM SEU CONJUNTO
O que o Sistema traz de novidade é a possibilidade de uma
leitura mais complexa da cidadania, resultado da interação entre as
dimensões da Cidadania Efetiva, que vimos acima, e a articulação
destas dimensões aos três conjuntos de direitos, permitindo uma
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leitura integrada. É importante destacar que a legalidade dos direitos
de cidadania – o seu reconhecimento por parte da Constituição e Leis
que regem o país – é um aspecto importante e marco de conquistas
históricas, mas não é o limite dos direitos de cidadania como aqui
entendidos. Em termos políticos, é fundamental considerar a sua
legitimidade nascida nas lutas da cidadania, que amplia o olhar e
a conquista de novos direitos. Direitos de cidadania fazem parte
de uma permanente disputa na sociedade e novos direitos acabam
sendo reconhecidos. O critério central no Sistema de Indicadores de
Cidadania é a legitimidade do direito, que precede a legalidade. Esta,
quando existe, dá nova dimensão ao direito e à cidadania.
3.2. VISÃO DA ESTRUTURA DE INDICADORES, DA
POSSÍVEL “ÁRVORE” E DAS INTER RELAÇÕES ENTRE
INDICADORES DE CIDADANIA
Como estabelecido, a montagem do sistema não visou criar
um ou mais índices sintéticos de cidadania. A opção foi permitir
deferentes leituras e apropriações, elemento essencial na constituição
da própria cidadania ativa. Neste sentido, trata-se de buscar o
comum e o diverso, o percebido em confronto com o vivido ou o
garantido em termos de cidadania. Também, a cidadania ativa em
sintonia com as outras dimensões ou divergindo delas. Por isto a ideia
de dimensões de indicadores de cidadania (verdadeira cesta de opções
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sobre o que ver e priorizar) e de conjunto de direitos de cidadania
vistos sempre através de diferentes indicadores de dimensões da
cidadania. Em síntese, mais do que mostrar simplesmente o padrão
médio dominante, com a opção metodológica feita se buscam tanto
as desigualdades sociais como as violações em termos de direitos, por
definição inaceitáveis de uma perspectiva de cidadania. Mas onde
está a linha das desigualdade sociais e das violações a levar em conta?
Na proposta de indicadores de cidadania, mesmo considerando
a escala numérica do mais e do menos como indicador, trata-se de
definir a linha de violação com os sujeitos coletivos que a vivem. Para
cada território será diferente. Isto para respeitar o princípio de que
a igualdade só é igualdade vivida na diferença, está não podendo ser
negadora da diversidade e nem a igualdade negadora do ser diferente,
como nos lembra Boaventura Souza Santos8. Ou seja, os indicadores
são indicadores, mas sempre com valor definido no contexto
histórico em que são gerados. Estes são princípios subjacentes ao
sistema de indicadores de cidadania proposto pelo Ibase.
O Sistema de Indicadores de Cidadania tem uma estrutura
simples, baseada em duas possibilidades básicas de avaliação dos
indicadores. A primeira é a partir das quatro dimensões da cidadania
(que chamados de “Vivida”, “Garantida”, “Percebida” e “Ativa”). Cada
indicador foi assim nomeado de acordo com seu pertencimento a
cada uma das dimensões da Cidadania e, de forma derivada, a que
conjunto de direitos se refere, para que a cidadania possa, de forma
fácil, identificar o caráter do indicador e o método usado.
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Direitos de Cidadania. Nesta leitura, é possível identificar a
que dimensões da cidadania pertence cada indicador, mas que são
agrupados segundo os três conjuntos de direitos mencionados
anteriormente. Assim cada indicador produzido em uma dimensão
da cidadania avalia o estado de um direito específico que corresponde
a um dos conjuntos de direitos citados.

A partir de cada uma destas leituras, é possível abordar os
indicadores de forma conjunta e segundo duas diferentes lógicas
de organização – que, por sua vez, expressam dois caminhos de
compreensão e análise da cidadania. Cada um dos indicadores tem
os direitos no centro e está classificado segundo a Dimensão da
Cidadania a que pertence ou segundo o direito de cidadania a que se
refere e seu lugar no conjunto de direitos.
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Duas formas de representação do Sistema Incid considerando
o conjunto dos indicadores, conforme as duas figuras abaixo.
Lembramos que estas figuras são exemplos baseados na experiência
piloto, o Projeto Incid:
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3.3. OS INDICADORES POSSÍVEIS
Como mostramos acima, a partir do caso concreto do INCID,
o sistema de indicadores de cidadania na forma que é proposto,
respeitadas as condições básicas em termos de concepções e opções
metodológicas, é amplamente aberto. Aberto porque permite
composições diferentes de indicadores apurados com o objetivo de
atender a demandas sensíveis de cada território avaliado. Aberto
porque feito para ser apropriado pela cidadania do território,
como seu, como apoio em mobilizações, demandas e lutas. Aberto
porque técnica e metodologicamente apresentado com a ficha que
define tanto as fontes dos dados como os critérios seguidos na sua
elaboração, podendo ser replicado e reavaliado com dados mais
atualizados por quem o usa. Por fim, mas não menos importante, é
um sistema aberto porque em permanente construção. Trata-se de
uma “árvore”, como a equipe técnica decidiu chamar. O sistema de
indicadores de cidadania gera uma “árvore”, cuja semente é comum,
mas cujo tamanho, galhos e folhas, seu território e sua existência
são os mais específicos possíveis. Comparações entre diferentes
territórios são possíveis até o ponto em que o comum aparece na
“árvore” e não negue a diferença. Poderia ser mais democrático?
A disponibilidade de dados do território avaliado, como
lembrado acima, acaba limitando as opções de indicadores de
cidadania. Ou seja, o sistema comporta múltiplas possibilidades,
mas o modo como o território cidadã aparece nas estatísticas é uma
limitação concreta. Fazer indicadores de cidadania do país como um
todo é mais fácil do que de um território cidadão no seu interior.
No entanto, como mostramos nos pressupostos, para a cidadania
mais valem os indicadores específicas do “estado da cidadania” no
seu território concreto de vida. Afinal, condição básica de cidadania,
como direito civil e político, é poder ter um endereço, ser considerado
como parte de um território. Cidadania é uma condição comum de
igualdade sem negar diferenças.
Em termos metodológicos este problema é de difícil solução,
mas fundamental para que o sistema de indicadores de cidadania
faça sentido para a própria cidadania. A opção metodológica de não
buscar um índice sintetizador do todo e de um montar um sistema
aberto de indicadores se impôs. Mas na prática, a proposta Ibase tenta
inovar com outras metodologias que permitam criar indicadores
demandados pela cidadania local. São organizadas e animadas pela
equipe técnica rodas de diálogo com grupos locais, onde se discutem
os indicadores possíveis a partir dos dados disponíveis e se definem
as desigualdades sociais, as diferenças e as violações de direitos não
espelhadas por eles. Além disto, na etapa atual, está sendo adaptada
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a metodologia da cartografia social local com referência nos direitos
de cidadania e se busca criar indicadores com símbolos, mais visuais
do que estatísticos, mas totalmente produzidos e apropriados
coletivamente. Também estão previstas algumas pesquisas específicas
sobre situações de cidadania no território avaliado que não aparecem
nas estatísticas, mas que a cidadania local considera fundamental
avaliar com o sistema de indicadores em construção.
Com tudo isto, a proposta de indicadores de cidadania ganha
em legitimidade junto à própria cidadania e fortalece a sua ação.
A abertura e flexibilidade, ousando e inovando, é condição para o
sistema de indicadores funcionar sem perder a sua consistência ética,
teórica, metodológica e política.
Não é um problema para o sistema comportar sempre novos
indicadores ou mesmo específicos a um território dado. Pelo
contrário, nisto se revela a sua capacidade como ferramenta de
cidadania e contribuição para a democratização da sociedade.

/ 4. PROJETO INCID: O PILOTO NO
DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES
DE CIDADANIA PELO IBASE
A síntese que apresentamos neste documento tem a ver com
as motivações e premissas esboçadas em 2009 e 2010, mas já
de algum modo testadas e reorganizadas a partir do INCID. O
grande laboratório concreto do Ibase para dar forma ao sistema de
indicadores de cidadania foi o realizado no INCID – Primeira Etapa
(07/2011 a 11/2013). A proposta não passaria de uma boa ideia
apenas não fosse este projeto piloto desenvolvido nos 14 municípios
da Área de Influência do COMPERJ – Complexo Petroquímico do
Estado do Rio de Janeiro, a partir de uma parceria com a Petrobras.
Para o Ibase é um projeto de busca de superação sem perder o rumo.
Trata-se de um projeto grande, desafiador, mas que permitiu
testar um novo modo de pesquisa-ação em apoio à cidadania e
visando a democratização, tendo os indicadores de cidadania como
suporte prático. O piloto mostrou-se altamente promissor de novas
possibilidades e novos sonhos.
O que será apresentado como exemplo e debatido nesta
Conferência tem como referência o território e o trabalho de
produção de indicadores de cidadania desenvolvido no Projeto
INCID. Por este motivo, o maior grupo de participantes é de
representantes de organizações locais. Também, em diferentes
mesas redondas propostas haverá a participação direta de alguém
do território do INCID. Os indicadores de cidadania do território
do INCID são o caso concreto que temos para apresentar e debater
como o sistema funciona, suas possibilidades, seus limites e seus
desafios teóricos, metodológicos e políticos.
O Projeto INCID é uma aposta da Petrobras no Ibase e na sua
proposta de indicadores de cidadania e, ao mesmo tempo, uma
aposta do Ibase em mostrar capacidade em desenvolvê-la para
dar visibilidade às questões de cidadania e sustentabilidade no
território diretamente impactado pelo empreendimento liderado
pela Petrobras. Na parceria, muitos riscos de parte a parte e
muitas possibilidades de explorar de forma cidadã e democrática
as contradições envolvidas em tal empreitada. Enfim, um
tensionamento positivo para superar dificuldades e tornar possível
o que parece, à primeira vista, impossível.
Os 14 municípios do INCID são: Cachoeira de Macacu,
Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói,
Nova Friburgo, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, Silva Jardim,
Tanguá e Teresópolis. Um misto de Área Metropolitana do Rio de
Janeiro, especialmente grandes periferias do outro lado da Baía,
com típicas zonas rurais e litorâneas. São mais de 2,8 milhões de
habitantes.
A primeira etapa permitiu avaliar o “estado da cidadania” do
território, com limitações devido à tal falta de dados. Afinal, a Área

de Influência do COMPERJ nunca foi vista como um subconjunto
de municípios e nunca foi estudada como tal. É por causa do
COMPERJ que ela é desafiada a se tornar um território cidadão
como tal, tanto para empreendimentos econômicos, como para o
Estado e especialmente para a cidadania que aí reside. Na verdade,
até há poucas décadas atrás, antes da Ponte Rio Niterói, a maior
parte deste hipotético território cidadão era dos mais marginalizados
no Rio de Janeiro. Neste sentido, o COMPERJ, com todos os seus
problemas, traz um novo e grande desafio para a cidadania: conhecer
a si mesmo e o seu território. O INCID veio a calhar no meio de tais
contradições e desafios.
Para o Ibase, o território do INCID era algo a descobrir, apesar
de estar logo ali. Hoje, podemos afirmar categoricamente, nós
não só descobrimos um território desconhecido e nele estamos
desenvolvendo um dos projetos recentes mais inovadores e ousados,
como nos tornamos parceiros e cúmplices da cidadania local. A
proposta de indicadores de cidadania nos ajudou para isto. Mas
ajudou mais ainda a adesão das organizações de cidadania local à
proposta, apesar da resistência inicial. O seminário final da primeira
etapa, em novembro de 2013, evidenciou isto. Tudo o que foi
feito, os dados, os indicadores e as publicações estão do site <www.
incid.org.br>. O Ibase assinou convênio com a Petrobras para uma
segunda etapa do INCID, iniciada em …. deste ano e que se estende
por dois anos. Além de novos indicadores e dos “incidinhos” locais
com a cartografia social, o propósito principal é fortalecer um fórum
de cidadania do território, com raízes em todos os municípios, que
assuma o INCID como seu no final da etapa, onde o Ibase será
apenas um parceiro e um apoio técnico, quando necessário.
Como o piloto INCID será uma referência constante na
Conferência, limitamo-nos aqui a destacar o que ele, a partir dos
indicadores de cidadania, provocou de reflexão no próprio Ibase.
Lembramos algumas reflexões que o Ibase abertamente afirmou
no seminário final da primeira etapa e considera sua política no
território nesta segunda etapa.
Está em curso uma enorme transformação em Itaboraí e
municípios do entorno com a instalação do COMPERJ – Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro. Sem entrar nos méritos da obra em
si – necessidade para a economia do Rio e do Brasil, capacidade
de induzir uma gama variada de outros investimentos, número de
empregos gerados em consequência –, o fato é que não é de dentro
de Itaboraí e dos municípios mais diretamente influenciados
que surgem as forças políticas e econômicas determinantes de
um tal investimento. O COMPERJ atende a objetivos e razões
de fora da área em que se instala. Tem a ver com a estratégia de
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desenvolvimento econômico do Brasil como um todo, definida pelo
governo brasileiro, e da estratégia de negócios da Petrobras. O fato
da Petrobras ser uma empresa sob controle do Estado do Brasil faz
diferença quanto ao modo como os impactos são administrados,
mas não muda a essência da questão.
Olhando o território com olhar de cidadania, muitos outros
aspectos precisam ser levados em conta. Primeiro porque somente
os 14 municípios – e mais duas regiões administrativas da própria
cidade do Rio, algo incompreensível – são considerados
os diretamente impactados. Mas olhando atentamente os 14
municípios do entorno, o que são eles? Como analistas, somos
obrigados a reconhecer que o território impactado não existia
enquanto tal, tanto do ponto de vista natural como histórico, com
dinâmicas internas culturais, políticas e econômicas no uso dos
recursos naturais, organização da infraestrutura, dos espaços rurais
e das cidade, que permitiriam ver aí um território específico de
cidadania. Antes do COMPERJ, os 14 municípios eram recortados
de diferentes modos e, mais do que integrados, eram marginais
diante da predominância do Rio e sua área metropolitana periférica,
servindo como passagem às praias de Cabo Frio e Búzios, Região dos
Lagos, Friburgo e Teresópolis, Campos e o Norte Fluminense, além
de passagem da BR 101 para Espírito Santo e Bahia.
O COMPERJ desafia os 14 municípios e, talvez alguns mais,
a se considerarem como território comum da cidadania, que tem
diante de si muitas mudanças impostas, muitos riscos e outras
tantas possibilidades. Trata-se, antes de tudo, de se constituir
como território de cidadania, com identidade, voz, organização e
capacidade de incidência nos processos de transformação vindos
de fora. Tarefa gigante, sem dúvida. Mas, apesar dos problemas,
existe uma grande oportunidade de fazer emergir algo diferente
que, mesmo sem capacidade de fazer frente ao que significam os
investimentos determinados pela necessidade de desenvolvimento
do país, pode definir condições de impacto na cidadania da área.
Trata-se da cidadania se organizar, criar seu tecido social como
“trincheira” de afirmação e resistência, definir agendas e agir sem
medo diante de seus prefeitos e Câmaras de Vereadores, do Governo
do Estado e da Assembleia, do Governo Federal e do Congresso,
do complexo empresarial e financeiro, bem como suas poderosas
organizações. Não dá para ignorar que estamos diante de algo
liderado pela Petrobras, que além de empresa é um patrimônio
cidadão, mais sensível às demandas da cidadania, se comparada às
grandes corporações econômicas e financeiras que dão as cartas hoje
em dia. O Ibase, com muito risco, diga-se de passagem, apostou
numa parceria com a Petrobras para desenvolver o sistema INCID
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– Indicadores de Cidadania, tendo como referência a população dos
14 municípios da Área de Influência do COMPERJ. É um trabalho
de pesquisa-ação que se desenvolveu por mais de 2 anos e esta em
uma segunda etapa. O Ibase se engaja ao lado da cidadania nestes
municípios, procurando criar indicadores baseados em direitos de
cidadania, que sejam instrumentos de fortalecimento da própria
cidadania, suas organizações e a sua voz. Acreditamos que, se a
cidadania local quiser, ela e ninguém mais do que ela, pode fazer uma
enorme diferença no modo como o território vai ser impactado e se
tornar uma verdadeiro território de cidadania.
Somos apenas um apoio de ordem político-educativa. A
estratégia do Ibase, como organização de cidadania ativa, é apostar
na radicalização da democracia, como forma de construir uma
sociedade justa, participativa e sustentável. Em consequência,
acreditamos no poder instituinte e constituinte da cidadania ativa,
capaz de mover o poder estatal e o poder dos mercados.
Para o Ibase, trabalhar junto à população do território impactado
pelo COMPERJ, ouvir e tentar entender as suas organizações,
acabou sendo um trabalho extremamente gratificante. Sentimonos parte do território, ao lado da cidadania. Seus desafios diante
das mudanças são nossos desafios também. Após mais de dois anos,
tecemos cumplicidades cidadãs que alimentam movimentos de
cidadania no interior do território impactado. Estamos felizes em
junto com a cidadania da área termos identificado, até o momento,
a existência de cerca de 1.450 organizações da sociedade civil local.
Está é uma verdadeira trincheira cidadã, que estava invisível, cuja
força diante dos desafios pela frente ninguém pode duvidar. No
Ibase, acreditamos que o território do INCID já descobriu muito
de sua força diante dos desafios do desenvolvimento vindo de fora.

/ 5. O QUE O IBASE VISA COM A CONFERÊNCIA
Com a Conferência Cidadania Efetiva e Direitos Humanos, o
Ibase quer dar ampla divulgação pública à Proposta de Indicadores
de Cidadania. Queremos apresentar e debater, receber críticas,
esclarecer dúvidas, receber sugestões. A aposta do Ibase é de
longo prazo. Fizemos o INCID e ele continua, graças ao Fórum
de Cidadania em formação no território e à grande adesão das
organizações locais de cidadania à ideia. Mas os Indicadores de
Cidadania, para o Ibase, profundamente marcado pelo Fórum
Social Mundial, tem o mundo como referência. Estamos aportando
nosso grão de areia para ajudar a transformar o mundo. Afinal, outro
mundo é possível!
Deixando a ousadia como um farol a iluminar um longo caminho,
concretamente estamos buscando prestar contas à sociedade civil
brasileira sobre uma das novas apostas do Ibase, no esforço de
sua refundação como organização de cidadania ativa. Pensamos
inicialmente a Conferência em torno da data do Dia Mundial de
Direitos Humanos, em dezembro de 2013, final do Projeto INCID.
Como nesta data, o SNDH convocou e acabou realizando o
Fórum Mundial de Direitos Humanos, em Brasília, adiamos a nossa
modesta Conferência. Só agora estamos podendo viabilizá-la.
O propósito continua o mesmo: apresentar publicamente e
debater o Sistema de Indicadores de Cidadania, claro que com suas
motivações maiores. Ou seja, tem ele potencial de ser um modo
alternativo de avaliar e monitorar os processos econômicos, políticos
e culturais que moldam nossa qualidade de vida? Tem sentido por
os Direitos Humanos, como Direitos de Cidadania, como pilar
dos indicadores e eles como referência do bem viver? Afinal, é a
democracia que molda a economia ou esta molda a democracia? É
isto que está por trás do debate de indicadores. O Ibase pode não ter
encontrado a solução, mas está no caminho? É possível fortalecer
o campo democrático e popular na luta pela radicalização da
democracia com os indicadores de cidadania?
Queremos valorizar cada contribuição de participantes desta
Conferência, presentes ou virtuais.
Queremos recolher o máximo possível de críticas, dúvidas e
sugestões, pois todas elas podem nos ajudar a melhorar a proposta
de indicadores de cidadania ou desistir dela. Como avançar e testar
em novos territórios? A ideia é produzir e publicar, em papel e em
formato digital, a memória de todas mesas, de todos comentários,
críticas, indagações e sugestões. Para o Ibase esta Conferência é um
marco.
Celebramos neste em 2014 os 33 anos de efetiva existência do
Ibase. Nada melhor que uma Conferência que tenha os direitos, a
cidadania e a democracia como temas centrais. Afinal, esta é a missão

do Ibase. Finalizamos com um pensamento de um dos fundadores
do Ibase:
“Tudo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou
no meu bairro, acontece comigo. Então eu preciso participar das decisões
que interferem na minha vida. U m cidadão com um sentimento ético
forte e consciência de cidadania não deixa passar nada, não abre mão
deste poder de decisão.”
				 Herbert de Souza (Betinho)
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/ 1. APRESENTAÇÃO
Ocaderno Cidadania Vivida compõe uma coleção de 5 volumes
que visam apresentar o Sistema de Indicadores de Cidadania
desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas - Ibase, seus princípios políticos e metodológicos e
suas bases conceituais. Nele, há uma apresentação da dimensão
de Cidadania Vivida, uma das dimensões da Cidadania Efetiva,
conceito chave que norteia toda a proposta. Para uma visão do
conjunto do Sistema, ver o volume I da coleção.
A síntese apresentada neste documento tem como referência
o território e o trabalho de produção de Indicadores de Cidadania
desenvolvido pelo Ibase no âmbito do Projeto INCID, experiência
piloto realizada, em parceria com a Petrobras, em 14 municípios da
Área de Influência do COMPERJ1 – Complexo Petroquímico do
Estado do Rio de Janeiro. Deste modo, estão contidos neste caderno
também a apresentação de alguns dos indicadores construídos,
considerações sobre as ausências e os desafios encontrados para
a produção dos indicadores nesta experiência piloto, além das
possibilidades de apropriação do Sistema como forma de luta pela
garantia de direitos.
Para o Ibase, este é um projeto desafiador que permite testar
um novo modo de pesquisa e ação em apoio à cidadania, visando
a democratização. A partir dessa experiência piloto, que tem se
mostrado altamente promissora, apresentam-se os casos concretos
para debater como o Sistema funciona, suas possibilidades, limites e
desafios teóricos, metodológicos e políticos.
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/ 2. DIMENSÃO DA CIDADANIA VIVIDA
No Sistema de Indicadores de Cidadania, a dimensão da
Cidadania Vivida é aquela que revela as condições de vida da
população e visa a produção de indicadores que apresentem a situação
real do que a população vivencia em relação aos direitos de cidadania:
direitos coletivos; direitos civis e políticos; e direitos sociais,
econômicos e culturais. Para a produção de indicadores de Cidadania
Vivida são usados os dados dos órgãos oficiais, como o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o Instituto de
Segurança Pública (ISP) e outros, que fornecem informações sobre
as condições de vida da população, que são utilizadas também para
orientar as políticas públicas. Essa dimensão da Cidadania responde
à pergunta: Quais as condições de cidadania hoje no território?
Os dados divulgados pelos órgãos oficiais não são produzidos sob
a ótica de direitos de cidadania. Muitas vezes eles são aproximações
apenas. No Sistema de Indicadores de Cidadania, o mais relevante é
o olhar sobre os dados e sua tradução para direitos na construção de
indicadores da Cidadania Vivida que permitam identificar situações
de existência ou violações de direitos, possibilitando a percepção de
diferentes graus de acesso aos direitos, de modo a instrumentalizar
a luta da sociedade civil. Como pontuado, os Indicadores de
Cidadania Vivida são definidos e apurados com base em dados
secundários já existentes, mas levando-se em conta as possibilidades
reais de obtenção de dados estatísticos confiáveis e as demandas
concretas dos atores sociais que lutam pela garantia dos direitos nos
territórios específicos.
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/ 3. INDICADORES DA CIDADANIA VIVIDA
Na experiência piloto do Sistema de Indicadores de Cidadania,
o Projeto INCID, foram produzidos 16 indicadores da dimensão da
Cidadania Vivida que revelam, no âmbito dos Direitos Coletivos:
a situação do direito à cidade e dos direitos ambientais; em relação
aos Direitos Sociais Econômicos e Culturais revelam a situação
do direito à saúde, à educação, à renda e ao trabalho; e no que
diz respeito aos Direitos Civis e Políticos, a situação do direito à
igualdade e à diversidade no território de atuação do projeto2. Nesta
brochura, são apresentados 7 dos indicadores construídos com o
objetivo de propiciar um debate sobre como o Sistema funciona, as
possibilidades e os desafios teóricos e metodológicos enfrentados na
produção dos indicadores desta dimensão da Cidadania.
3.1 - DIREITOS COLETIVOS
Na dimensão da Cidadania Vivida, construiu-se um olhar para
a os Direitos Coletivos por meio de indicadores que mensuraram
alguns aspectos ligados aos Direitos Ambientais e ao Direito à
Cidade. Com relação aos Direitos Ambientais, foram elaborados
indicadores sobre os três pilares básicos para se aferir a qualidade do
ambiente em que se vive: acesso à água potável, destino adequado dos
esgotos e dos resíduos sólidos. Já para se pensar a situação do Direito
à Cidade, foram elaborados indicadores que dessem visibilidade
à situação de vida dos habitantes das cidades tendo como foco a
situação do entorno da moradia e a qualidade dos espaços públicos.
Em todos os casos a fonte de dados utilizada para construção dos
indicadores foi o Censo demográfico de 2010 do IBGE.
A) DIREITOS AMBIENTAIS: SITUAÇÃO DO ACESSO
À ÁGUA

foram consideradas como formas adequadas de abastecimento de
água aquelas fornecidas pela rede geral ou obtidas através de poço
ou nascente na propriedade. Como abastecimento inadequado de
água foram considerados os domicílios sem água canalizada, com
água canalizada somente no terreno ou na propriedade, ou com
água canalizada somente em um cômodo, ou obtidas através de
poço, ou nascente fora da propriedade; também foram considerados
com abastecimento inadequado domicílios abastecidos por carropipa, água da chuva armazenada, rio, açude, lago ou igarapé ou
outra forma de abastecimento de água. Comparando a situação dos
14 municípios da área de atuação do INCID em 2010 é possível
observar Teresópolis na pior situação referente ao abastecimento de
água, com 16% dos domicílios abastecidos de forma inadequada. Na
sequencia, verificamos os municípios de Magé (14%) e Cachoeiras de
Macacu, Nova Friburgo, Itaboraí com 11% e Guapimirim com 10%
dos domicílios sem abastecimento adequado. Apenas Niterói (1%) e
Casimiro de Abreu (2%) possuem um percentual de inadequação no
abastecimento de água menor que o Estado do Rio de Janeiro (4%).
No diálogo com grupos da Cidadania Ativa para discutir e
qualificar os indicadores produzidos, o critério utilizado pelo
IBGE para definir a forma de abastecimento de água considerado
adequado foi bastante questionado. As críticas se voltam ao critério
de definição que aceita como adequada a forma de acesso à água por
meio de poços, considerando que a qualidade da água dos poços
pode estar comprometida: que em alguns locais não é boa nem
confiável, estando o lençol freático contaminado, ou observando
que em outros a água encontrada nos poços é salobra. Observouse
igualmente que deve ser levado em consideração na análise que,
mesmo os locais em que há fornecimento de água encanada, a
irregularidade do abastecimento é um fator que prejudica a Situação
do Acesso à Água.

Uma das principais bandeiras de luta relacionadas aos Direitos
Ambientais é o acesso à água, bem comum natural que integra
a luta mais ampla pelos Direitos Coletivos. Refere-se à gestão das
condições comuns de existência humana e por isso este direito
deveria ser necessariamente compartilhado entre todos e todas, sem
distinção, como condição mesma do viver.
No Projeto INCID, o direito à água foi avaliado pelo Indicador
Situação de Acesso à Água. O indicador demonstra a proporção entre
o número de domicílios abastecidos de forma inadequada em relação
ao total de domicílios existentes na área de atuação do projeto. Com
base nas definições do IBGE, para a construção deste indicador
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B) DIREITO À CIDADE: SITUAÇÃO
MORADORES/AS EM LOCAIS PRECÁRIOS

DE

A Cidade é um bem comum construído. O Direito à Cidade é o
direito ao igual usufruto do que a Cidade produziu e tem como bem
comum de existência: ruas, praças, infraestrutura urbana, as festas
etc., os espaços públicos de qualidade, por exemplo.
Para a construção do indicador foi utilizado o dado do Censo de
2010 do IBGE mais próximo de retratar a realidade de moradores/
as de favelas em áreas urbanas: foi levado em conta o percentual
da população que vive em locais classificados pelo IBGE como
“aglomerados subnormais” que englobam critérios como unidades
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habitacionais carentes de serviços públicos essenciais3. Trata,
portanto, da proporção de moradores/as de domicílios particulares
permanentes localizados em “aglomerados subnormais” em relação à
população total de cada um dos municípios da área de atuação. Para
o Ibase, com o olhar de direitos de cidadania, trata-se de revelar a
violação a favelados/as do direito à cidade. Aqui, até a definição do
IBGE - “aglomerados subnormais”- é uma aberração, pois as favelas
não são subnormais, a cidade as trata assim.
Verificamos que 25,6% da população de Teresópolis e 16,4%
da população de Niterói residem em “aglomerados subnormais”.
Também se encontra acima da média da área de atuação do INCID
um elevado percentual da população vivendo em locais precários
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como nos municípios de Cachoeiras de Macacu (8,6%), Magé (8,2%) e Maricá (7,7%). Por outro lado, nos municípios de Saquarema e
Guapimirim, o IBGE não identificou a presença de “aglomerados subnormais”. Nos demais municípios em estudo, a proporção da população
residente em “aglomerados subnormais” varia de 0,8%, em Casimiro de Abreu a 4,2%, em Silva Jardim. Nas discussões sobre o indicador de
direito à cidade, avaliado pela Situação de Moradores/as em Locais Precários, os/as representantes da Cidadania Ativa com os quais dialogou
o Projeto INCID consideraram que o direito à cidade está relacionado ao direito ao transporte, saneamento, saúde, educação, cultura, dentre
outros. Além disso, pelo fato destes dados serem do Censo 2010 do IBGE, os/as representantes locais afirmaram haver uma enorme defasagem
nos indicadores, considerando que nos municípios de atuação do Projeto INCID houve significativo aumento de “aglomerados subnormais”,
moradores/as de rua e de residências em locais com esgoto à céu aberto. Em função das catástrofes naturais ocorridas nos anos de 2011 nos
municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, para tais municípios os dados são ainda menos representativos.
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3.2 DIREITOS
CULTURAIS

SOCIAIS,

ECONÔMICOS

E

Para revelar a situação dos Direitos Sociais, Econômicos e
Culturais, os direitos priorizados para análise no Projeto INCID
trataram das condições de que os cidadãos e cidadãs dispõem para
garantir a continuidade da vida e sua reprodução material e simbólica
aferindo a situação do direito à saúde; à educação; ao trabalho e
também à renda, à habitação, ao esporte, ao lazer, etc. No caso, o
direito à saúde é apresentado a partir do indicador Situação do Peso
dos/as Nascidos/as Vivos/ as; o direito à educação é apresentado por
meio de dois indicadores: Situação da Alfabetização e Situação de
Permanência dos Jovens na Escola; o Direito ao Trabalho e o Direito
à Renda foram avaliados por meio de indicadores sobre a Situação do
Acesso ao Emprego no Mercado Formal e a Situação de Moradores
em Condições de Pobreza. Para a construção dos indicadores foram
utilizados dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),
do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e do Departamento de
Informática do Sistema único de Saúde (DATASUS).
A) DIREITO À SAÚDE: SITUAÇÃO DO PESO AO
NASCER
O Indicador Situação do Peso ao Nascer refere-se às crianças
nascidas vivas com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas. O peso
ao nascer é a primeira medida de peso obtida após o nascimento,
conforme definições da Organização Mundial de Saúde. Com base
nessas definições, o Ministério da Saúde define como baixo peso
ao nascer a medida do/da recém-nascido/a, obtida na primeira
hora após o nascimento, que seja menos de 2.500 g (até 2. 499 g,
inclusive). O indicador foi construído com dados do SINASC/
DATASUS dos anos de 2009, 2010 e 2011 pondo em relação o
número de crianças que nasceram com peso inferior a 2.500 gramas
com o número de nascimentos total.
O baixo peso ao nascer é um importante fator de risco para
“morbi-mortalidade” neonatal e infantil. Essa realidade pode ser
decorrente de restrição do crescimento intrauterino e/ ou de uma
menor duração da gestação. A possibilidade de morte precoce é
maior em crianças que nascem abaixo do peso e as proporções
elevadas desse indicador estão associadas a baixos níveis de
desenvolvimento socioeconômico e de assistência maternoinfantil, por isso, o INCID adotou esse parâmetro como revelador
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da violação do direito à saúde considerando que o percentual de
recém-nascidos com baixo peso gira em torno de 6% em países com
melhores condições socioeconômicas.
O índice de crianças com nascimento abaixo do peso vem
crescendo na Área do Incid (AAI). Em 2009 era de 8,4%, em 2010
foi para 9,0% e atinge, em 2011, o seu maior percentual que é de
9,2%. Observando os 14 municípios, vemos que em 2009 estavam
com percentuais piores na AAI os municípios de Teresópolis
(10,4%), Silva Jardim (9,4%), Nova Friburgo (8,9%), São Gonçalo
(8,7%) e Saquarema e Niterói com 8,6%. O único a apresentar índice
abaixo do recomendado foi Cachoeiras de Macacu (5,9%), Casimiro
de Abreu estava próximo, com 6,1%.
Em 2010, o índice da AAI aumentou e permaneceram
Teresópolis (11,5%), Niterói e Magé (9,2%) e São Gonçalo (9,0%)
entre os municípios com os piores índices. Em 2011 essa realidade
pouco mudou. O índice da AAI continuou a crescer e a situação se
reforça em Teresópolis (10,5%), Nova Friburgo (10,1%), Niterói
(9,6%) e São Gonçalo (9.3%) que se destacavam com os maiores
índices entre os 14 municípios. Em 2011 tivemos outro município
com índice menor do que 6%, Casimiro de Abreu (5,7%).
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B) DIREITO À EDUCAÇÃO: SITUAÇÃO DA
ALFABETIZAÇÃO
A educação é um direito que visa o pleno desenvolvimento
da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania, portanto, o
acesso à educação escolar e ao conhecimento é indispensável para o
fortalecimento da cidadania. Ao longo do século passado, ocorreu
um intenso esforço de escolarização da população brasileira, quando
a expansão na oferta de vagas passou a incluir pessoas pelo Brasil
inteiro. No entanto, ainda hoje, a plena alfabetização da população é
uma meta a ser alcançada.
O indicador Situação da Alfabetização apresenta a taxa de pessoas
analfabetas no universo da população com 15 anos ou mais de idade,
considerando que este dado é revelador de uma grave violação do
direito à educação, posto que, se não for garantido, o cidadão ou

cidadã é impedido de participar de todas as atividades nas quais a
alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo
e comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando a
leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento
e do desenvolvimento de sua comunidade. Para construir este
indicador foram utilizados dados do Censo Demográfico de 2010 do
IBGE. A taxa de analfabetismo se concentra nas faixas etárias mais
elevadas e em municípios onde é mais significativa a característica
rural. Os municípios de Silva Jardim (13,2%), Cachoeiras de Macacu
(9,3%), Tanguá (8,9%), Rio Bonito (7,9%) e Guapimirim (7,5%)
apresentam os piores resultados em relação ao acesso à alfabetização.
Os melhores resultados foram apresentados pelos municípios de
Niterói (2,3%) e São Gonçalo (3,6%).
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No diálogo com os/as representantes da Cidadania Ativa,
pontuou-se o interesse na construção de um indicador que diferencie
a Situação da Alfabetização nas áreas urbanas e rurais, considerando
que estes dados são úteis para dar visibilidade às violações de
direitos as quais os/as moradores das áreas rurais sofrem.
C) DIREITO À RENDA: SITUAÇÃO DE MORADORES/
AS EM CONDIÇÕES DE POBREZA
Para avaliar o direito à renda, foi construído o indicador
Situação de Moradores/as em Condições de Pobreza. Entendendo
a condição de pobreza como negação do direito às condições básicas
de manutenção e reprodução da vida, este indicador, embora não
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revele toda a complexidade da situação de pobreza, aponta para a
existência de uma grande parcela da população vivendo em situação
de vulnerabilidade socioeconômica.
O indicador foi construído de modo a revelar as porcentagens
de moradores/as de domicílios particulares cuja renda domiciliar,
no ano de 2010, variava entre R$0 e R$ 140, recorte estabelecido
pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome que
define, segundo este órgão, a população em condição de pobreza.
Os dados evidenciam que no ano de 2010 o percentual de
moradores/as em domicílios cuja renda domiciliar variava entre R$
0 e R$ 140,00 chegava a 36,2% em Silva Jardim, seguido por Tanguá
(30,6%), Magé (28,5%), Itaboraí (27,2%) e Guapimirim (26,4%),
todos esses municípios ultrapassando a faixa dos 25%
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3.3 - DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Considerando que a existência de tratamentos discriminatórios
e situações de desigualdade ou iniquidade caracterizam violações dos
Direitos Civis e Políticos, para a composição do Sistema INCID,
na dimensão da Cidadania Vivida, os indicadores propostos dizem
respeito ao “Direito à Igualdade e Diversidade”, que medem a
igualdade no acesso aos direitos e o reconhecimento e respeito à
diferença, fundamentais à plena participação na vida em sociedade.
Estes indicadores aferem as condições de igualdade de gênero
em questões relativas ao mercado de trabalho e acesso à renda, e a
equidade racial no tocante ao acesso à vida segura e à permanência
dos jovens na escola.
Além destes, também foi construído um indicador relativo
ao Direito à Segurança, entendendo que é dever do Estado e
responsabilidade dos cidadãos e cidadãs a proteção da vida e das
liberdades individuais e coletivas. Para construção dos indicadores
foram utilizados dados do Ministério do Trabalho (RAIS/
CAGED), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
e do Departamento de Informática do Sistema único de saúde
(DATASUS) e do Instituto de Segurança Pública (ISP).
A) DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE

Este indicador mostra a situação da desigualdade de gênero na
remuneração nos municípios pesquisados no Projeto INCID com
base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho (MTE). Para isso, apresenta a razão entre o
total de homens e o total de mulheres no mercado formal de trabalho
para rendimentos de até um salário mínimo e para rendimentos
acima de cinco salários (valores iguais a 100 representam igualdade
de trabalhadores/as, acima de 100 maior quantidade de homens e
abaixo de 100 maior quantidade de mulheres).
Conforme os dados, em ambos os recortes fica flagrante que
existem mais homens do que mulheres no mercado formal de
trabalho, à exceção dos municípios de Nova Friburgo e Teresópolis no
indicador para trabalhadores/as com rendimentos de até um salário
mínimo, tomando como referência o ano de 2012. Para aquele/
as que recebem acima de cinco salários mínimos a desigualdade é
ainda muito maior, sendo que Itaboraí se destaca negativamente, a
desigualdade cresceu expressivamente de 2010 para 2012, quando
alcançou a razão de 405. O recorte temporal aponta que houve
relativo aumento da desigualdade salarial entre homens e mulheres
empregados/as no mercado formal em ambas as faixas salariais de
2010 para 2012. Cabe destacar que entre os/as trabalhadores/as
com rendimento até um salário mínimo, no ano de 2010, em todos
os municípios havia um maior número de mulheres empregadas,
situação que mudou consideravelmente em 2012, conforme exposto.

Este direito é apresentado através de dois indicadores: um em
relação à desigualdade de gênero e outro relacionado à desigualdade
racial.
A.1) DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE:
SITUAÇÃO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NA
REMUNERAÇÃO
Ao olhar atentamente os rendimentos no mercado de trabalho
é possível verificar desigualdades entre homens e mulheres,
fruto de situações de desigualdades e discriminações vivenciadas
historicamente pelas mulheres, dentro e fora do mercado de trabalho.
Os dados apontam para uma diferença salarial, na qual a renda
das mulheres continua sendo inferior a dos homens, e para o fato
das mulheres possuírem ocupações mais precarizadas, realizando
funções mais desvalorizadas no mundo do trabalho, encontrandose, desta forma, numa situação de maior vulnerabilidade econômica
e social.
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A.2) DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE:
SITUAÇÃO DA DESIGUALDADE RACIAL NO ACESSO
À VIDA SEGURA
No Brasil, a população negra ainda se encontra em situação de
vulnerabilidade e insegurança em diversos setores da vida social,
caracterizando intensa violação dos direitos destas pessoas. A fim de
lançar um olhar sobre um dos aspectos reveladores da vivência de
uma vida segura, o INCID pesquisou as mortes por homicídio nos

14 municípios de sua área de atuação. O Indicador de Situação da
Desigualdade Racial no Acesso à Vida Segura revela que a população
negra é a que apresenta o maior índice de mortes por homicídio na
região de atuação do Sistema de Indicadores aplicados ao INCID. O
indicador é verificado pela razão que indica a chance de mortes por
homicídio entre homens pretos e pardos para cada 100 brancos com
chance de morte por homicídios. Os dados foram obtidos mediante
consulta ao DATASUS/ SIM, com informações do ano de 2009.
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Esta “razão de chance” de ocorrência de morte por homicídio
revela que são maiores as chances de morte para a população
masculina, negra (cor preta ou parda), acima de 14 anos, do que para
a população masculina e branca, da mesma faixa etária, na seguinte
proporção: para cada 100 homens brancos com chance de serem
assassinados há 166 negros com chance de serem assassinados na
área de atuação.
O município de Maricá se destaca pela pior Situação de
desigualdade racial no acesso à vida segura, onde para cada 100
homens brancos com chance de serem assassinados há 293 homens
negros com chance de serem assassinados. Nova Friburgo e Magé
também tem índices alarmantes. É importante destacar que somente
com relação aos índices de homicídios e tentativa de homicídio é
que os homens são mais atingidos que as mulheres no Estado do
Rio de Janeiro. Em todas as outras situações de violência (ameaça,
estupro, tentativa de estupro, violação de domicílio, supressão de
documentos, calúnia, difamação, injúria, delito, constrangimento
ilegal e lesão corporal) as mulheres são a maioria das vítimas.
Fazendo-se o recorte racial para as mulheres, os índices também
apontam desigualdade, em 2012 dentre as mulheres vítimas de
homicídio doloso no estado do Rio de Janeiro 64,2% eram negras
(43,8% pardas e 20,4% pretas)4.
B) DIREITO À SEGURANÇA: SITUAÇÃO DA
SEGURANÇA NAS RUAS
O direito à segurança, entendido como proteção à vida
e às liberdades individuais e coletivas, é dever do Estado e
responsabilidade dos cidadãos/ãs. No entanto, o que se vivencia,
especialmente nas grandes cidades, é o aumento do sentimento
de insegurança. A segurança é uma questão complexa que requer
políticas públicas que possam ir além do policiamento, exigindo
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mudanças em termos sociais, econômicos e culturais.
Com o objetivo de criar argumentos para que essas transformações
possam ser alcançadas o indicador Situação da Segurança nas Ruas
monitora a segurança ao se circular pelas ruas das cidades, seja a pé ou
em transporte coletivo. Esse indicador expõe a taxa de roubos de rua
para cada 10 mil habitantes nos anos de 2006 e 2010, considerandose roubos a transeuntes, de celulares e no interior de carros. Houve
aumento da taxa no Estado do Rio de Janeiro, acompanhada na área
de atuação do INCID quase na mesma proporção. Os municípios
mais populosos tem as piores taxas. Niterói tem a taxa mais elevada
da área (69,0 roubos de rua para cada dez mil habitantes), com
mudança insignificante entre os anos destacados. Já São Gonçalo,
apresenta em 2010 taxa de 60,1, aumento significativo com relação
a 2006, quando a taxa era de 43,9. Em seguida destaca-se o índice de
Itaboraí, que apresenta em 2010 taxa de 35,6 roubos de rua para dez
mil habitantes.
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/ 4. AUSÊNCIAS E DESAFIOS NA
DIMENSÃO DA CIDADANIA
Os bancos de dados secundários oficiais são fundamentais para
construir os indicadores da dimensão da Cidadania Vivida. Para
chegar aos indicadores apresentados, foram consultadas diversas
fontes governamentais de informações, de órgãos públicos federais como IBGE, IPEA, IBAMA, INCRA, CADIM (Banco Central do
Brasil) -, estaduais – INEA, ISP, Fundação Ceperj, Cbmerj, Polícias
Civil de Militar do Rio de Janeiro -, bancos de dados de órgãos oficiais

- como o Ministério da Saúde (DATASUS), Ministério da Educação
(Inep – MEC), Secretaria do Tesouro Nacional, Agência Nacional
do Petróleo (ANP), Fundação Cultural Palmares, Funai, Detran – de
organizações sociais (Comissão Pastoral da Terra) e de instituições
de ensino - Inforoyalties (UCAM), Observatório das Metrópoles
(Ippur/Ufrj), entre outros. No entanto, a coleta e o tratamento de
informações para compor as análises desta dimensão da Cidadania
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Efetiva esbarraram em dificuldades de diferentes níveis, que
envolvem questões como transparência, acessibilidade, organização
e perspectivas que norteiam a construção e a disponibilização destes
dados. Assim, apesar da aparente abundância de dados, houve muitas
dificuldades para construção de alguns indicadores. Primeiramente,
a necessidade de tratar de 14 municípios que não se encontram
classificados na mesma região, segundo critérios de diferentes fontes
oficiais (IBGE, Fundação Ceperj), e de estabelecer comparações
a nível municipal, impediu que fossem utilizados dados referidos
somente à Região Metropolitana (Observatório das Metrópoles,
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – a Pnad, do IBGE,
por exemplo). Além disso, grande parte dos dados divulgados por
diversas instituições, quando requeridos em suas minúcias, não se
apresentam no nível municipal (caso de informações da ANP sobre
royalties e de informações mais detalhadas do Censo Agropecuário
do IBGE).
Outra dificuldade encontrada foi o limite das informações
disponíveis nos órgãos oficiais. Para se construir um indicador sobre
mobilidade urbana e acesso ao transporte público, por exemplo,
os dados disponibilizados no Detran se referem ao município
onde o veículo foi emplacado, não necessariamente o mesmo de
residência do proprietário; quando se trata do transporte coletivo
intermunicipal, a informação se torna ineficaz, pois não revela a
quais municípios estes veículos atendem. Outro exemplo são os
dados do Inep (MEC), que informam sobre as escolas do município
e os alunos nelas matriculados, mas não informam o município de
residência destes estudantes.
Quando se trata de questões que iluminam a garantia ou a
violação do Direito à Segurança, cujos órgãos como as polícias Civil
e Militar e o Corpo de Bombeiros são de responsabilidade estadual,
fica comprometido o desmembramento a nível municipal, pois as
informações não foram construídas com esse recorte, mas sim, por
exemplo, por batalhão - caso da Polícia Militar -, que pode atender a
partes de mais de um município. Outro desafio revelado no mergulho
nos dados disponíveis se refere à forma como são apresentados,
impossibilitando cruzamentos mais detalhados - entre número e
área de estabelecimentos agropecuários, no Censo Agropecuário do
IBGE, ou entre a área dos estabelecimentos agropecuários e a área dos
municípios, levantadas por diferentes pesquisas do mesmo IBGE,
por exemplo. Há dificuldades também em relacionar informações
fornecidas pelas diferentes fontes mencionadas, principalmente
devido a diferenças na periodicidade da divulgação dos dados. As
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informações do Censo do IBGE, por exemplo, são divulgadas de 10
em 10 anos. Enquanto o DATASUS divulga alguns de seus dados
até com periodicidade mensal e o Inep divulga o Censo Escolar
anualmente. Outras informações, de divulgação anual, apresentam
grande defasagem na consolidação e publicação – como é o caso das
informações sobre orçamento municipal, da Secretaria do Tesouro
Nacional, que datam de 2009. Há informações que simplesmente
pararam de ser produzidas ou divulgadas, como é o caso do índice
de Gini fundiário, disponibilizado pelo Incra pela última vez em
1999, ou dos dados de uso e ocupação do solo fluminense, que eram
produzidos pela extinta Fundação Cide (atualmente, Fundação
Ceperj). Os dados mais recentes do Ibama sobre a pesca datam de
2005. O Censo Agropecuário do IBGE foi realizado apenas em
2006. Informações sobre a qualidade da água e do ar, se estiverem
sendo produzidas, não estão sendo divulgadas. Ainda com relação
à periodicidade da divulgação dos dados oficiais, muitos dos dados
oficiais apresentados à representantes da Cidadania Ativa foram
considerados defasados, já não condizentes com a real situação
dos municípios. Algumas vezes, foi necessário, ainda, avaliar a
consistência de informações fornecidas por órgãos oficiais e as
metodologias através das quais foram construídas como no caso em
que as informações disponibilizadas revelam apenas parcialmente a
real situação vivida pela população, mas o modo como a informação
é apresentada não explicita essa parcialidade. A exemplo, citam-se
as informações disponibilizadas sobre a situação do saneamento
ambiental apresentadas por órgãos como o IBGE que não
problematizam a qualidade da água fornecida e a destinação final
dos resíduos sólidos ou do escoamento do esgoto.
Em muitos casos, foi necessário mudar a pergunta a qual
o indicador procurava responder de modo a dar visibilidade à
violação do direito. Assim, por exemplo, ao se verificar a situação
do Direito à Renda, procura-se dar visibilidade à porcentagem da
população que ainda não tem este direito plenamente assegurado e,
portanto, precisam ser amparadas por políticas sociais; do mesmo
modo, ao se olhar para a situação do Direito à Educação, o enfoque
dado visa apresentar a porcentagem da população que ainda não
foi alfabetizada, o que também consiste em uma grave violação de
direito. Como apontado na Introdução, as perguntas às quais os
indicadores procuram responder tem por finalidade evidenciar
situações a garantia ou a violação de direitos e possibilitar a percepção
de diferentes graus do acesso aos direitos.
Um desafio proposto pela Cidadania Ativa participante da
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experiência piloto INCID ao se apropriar dos dados apresentados
foi apresentar um retrato da situação vivida dos direitos no nível
intra-municipal de modo a desvelar as desigualdades e exclusões
vivenciadas pela população dentro dos municípios e conforme sua
inserção no meio urbano ou rural, e/ou mais próximas ou mais
afastadas dos centros urbanos. Os/As representantes da Cidadania
Ativa que participaram das atividades INCID apontaram as
condições desiguais de infraestrutura e acesso aos serviços básicos
quando se compara as zonas rurais e urbanas dos municípios.
Além disso, consideraram importante o exercício de localizar/
georreferenciar alguns dos dados apresentados, considerando que
esta ferramenta dá maior visibilidade às violações de direitos e, assim,
contribui para potencializar os argumentos que fomentam a luta da
Cidadania Ativa.
Diante do exposto, algumas das questões caras à luta da Cidadania
Ativa na área do INCID, especialmente considerando-se suas
especificidades – uma região já vivenciando grandes transformações
capitaneadas pela implantação do Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj), composta ainda por alguns municípios
com precária infraestrutura urbana e com características de região
metropolitana, e por outros com características rurais e extensas
áreas naturais – ainda não chegaram a constituir indicadores para

compor o Sistema, apesar do esforço em produzi-los. É o caso da
situação da regularização fundiária das comunidades assentadas/
acampadas, do acesso ao transporte público, da qualidade da água e
do ar, e de aspectos ligados ao direito à segurança, ao acesso à cultura,
ao lazer e à informação.
Do mesmo modo, permanece a busca por informações e
metodologias que possibilitem a construção de indicadores que
revelem a situação sobre a migração de pessoas, que deve ser
intensificada na região nos próximos anos; sobre a situação do
acesso ao ensino técnico e à capacitação profissional, uma das
principais demandas da população local; sobre o direito à saúde, em
especial à saúde psíquica da população, e à situação do tratamento
de dependentes químicos; e demais direitos relativos à inserção e
condições de trabalho, entre outros.
A conclusão a partir do Sistema de Indicadores de Cidadania é,
em termos de Cidadania Vivida, que há uma violação do direito de
estar presente e ser contabilizado, visibilizado nas estatísticas, direito
de ser identificado como um dado que conta. O sistema público
de dados no Brasil demonstra não ser orientado para revelar os
direitos de cidadania e suas violações.
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/ 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE
INDICADORES COMO FORMA DE LUTA
Oobjetivo do Sistema de Indicadores da Cidadania é a
construção de indicadores que fortaleçam as lutas locais e sejam
ferramentas de ação para a Cidadania Ativa. Este princípio básico
é o que norteia a construção do Sistema como um todo e de cada
indicador. Outros princípios como a confiabilidade técnica, a
inteligibilidade, a replicabilidade e possibilidade de comparação,
a clareza metodológica, a possibilidade de diversas leituras (pelo
conjunto de Direitos, pelas dimensões da Cidadania ou por um
Direito específico), e a simplicidade e flexibilidade do Sistema
também orientam a construção dos indicadores. Todos estes
princípios convergem para a construção de um Sistema que
fortaleça a Cidadania em dado território. Isso significa que o aspecto
propriamente técnico é subsidiário da necessidade de que o Sistema
seja um instrumento potente de intervenção política.
No Sistema, a dimensão da Cidadania Vivida revela o retrato da
situação dos Direitos num dado território a partir da consulta aos
bancos de dados oficiais e da apresentação destes dados a partir das
reivindicações pela criação ou por melhorias de Direitos. O objetivo
é possibilitar o acesso à informação qualificada, permitindo o maior
conhecimento e divulgação de informações sobre as condições de vida
da população. Além disso, considerando que estes dados orientam
a formulação de políticas públicas, objetiva-se instrumentalizar a
Cidadania Ativa na apropriação e produção destes dados de modo
que possam ser utilizados para promover a participação cidadã e a
radicalização da prática democrática, fortalecendo os espaços de
participação social que incidem sobre as políticas públicas e seu
monitoramento.
Ao envolver a Cidadania Ativa na qualificação e construção dos
indicadores, as reflexões produzidas têm apontado a necessidade
dos coletivos e instituições da sociedade civil se apropriarem dos
dados oficias e das metodologias de construção de indicadores,
considerando-os importante instrumento para superar a
invisibilidade das violações de direitos vivenciadas por parcelas da
população.
Também pontuaram a importância da utilização dos dados
para embasar o diálogo como o poder público; da divulgação dos
mesmos para a população em geral, como forma de fomentar um
olhar mais crítico em relação a condição dos direitos nos municípios
e demonstraram interesse no desenvolvimento de novas técnicas e
uso de ferramentas que contribuam para dar visibilidade às violações
de direitos.
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O caminho proposto pelo Ibase para a construção do Sistema
de Indicadores de Cidadania é, portanto, de mão dupla: o Sistema
possibilita qualificar argumentos, fortalecer a Cidadania Ativa
na busca e produção de dados e na incidência sobre políticas
públicas e em seu monitoramento. Para isso, a ferramenta tem que
ser enraizada, utilizada, atualizada e servir como instrumento de
atuação cidadã, partindo do diálogo com as organizações e coletivos
locais e do mapeamento das questões prementes na luta dos mesmos
pela garantia dos direitos.
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EQUIPE DO PROJETO INCID I
COORDENADOR GERAL

Cândido Grzybowski
COORDENADORA TÉCNICA

SECRETARIA GERAL

Antonia Rodrigues
Cristiane Carvalhal
Iris Patrícia

Nahyda Franca

COORDENADOR COMUNICAÇÃO

Augusto Gazir/Martha Neiva Moreira

COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Luzmere Demoner

ASSISTENTE DE PESQUISA
PESQUISADORAS

Adriana B. Cardoso
Carla Siqueira Campos
Carolina de Freitas Pereira
Eugênia Motta
Fernanda Cristina de Carvalho Mello
Natália Gaspar
Renata Feno Neves
Rita Corrêa Brandão
Vivian Braga de Oliviera
AUXILIARES DE PESQUISA

Manuela P. Lima Green
Juliana Santos de Souza
Beatriz Noronha (Comunicação)
ESTAGIÁRIAS/OS

Daiana da Silva
Rafael Gonzaga
Suellem Henrique da Silva

Rozi Billo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Elaine Amaral

SERVIÇOS GERAIS

Raimundo Dumas

EQUIPE DO PROJETO INCID II
COORDENADOR GERAL

Cândido Grzybowski
COORDENADORA TÉCNICA

Rita Corrêa Brandão

COORDENADORA COMUNICAÇÃO
EQUIPE DE CAMPO
SUPERVISORAS/ES

Alaiane de Fátima
Edgar de Almeida Rios Ramos
Gênesis de Oliveira Pereira
Janaina Gralato Batista
Robson de Aguiar Oliveira
ARTICULADORAS/ES LOCAIS

Ayama Vera A. Prado
Fernanda de Azevedo Milanez
Gerson Vieira Lima
Karla Karina Santos Costa
Luciano Gomes Franklin
Rachel Dias de Oliveira Castro
Regina Carmela Emilia Resende
GRUPO DE REFERÊNCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

Adhemar Mineiro
Alexandre Ciconello
Débora Santana de Oliveira
Flávio Comim
Ilma Rezende
Marcos Otavio Bezerra
Napoleão Miranda
Nelson Delgado
Regina Novaes
Sonia Fleury
Wilson Madeira
CONSULTORAS/ES

Leonardo de Carvalho Silva
Luiz Marcelo Ferreira Carvano
Patrícia Kranz
Ricardo Moitta Monte
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Martha Neiva Moreira
PESQUISADORAS

Adriana Bezerra Cardoso
Bianca Arruda Soares
Renata Feno Neves
AUXILIARES DE PESQUISA

Daiana da Silva
Renata Bazilio
Suellem Henriques da Silva

GRUPO DE REFERÊNCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

Adhemar Mineiro
Alexandre Ciconello
Carlos Frederico Loureiro
Débora Santana de Oliveira
Dulce Pandolfi
Eugênia Motta
Flávio Comim
Ilma Rezende
Marcos Otavio Bezerra
Napoleão Miranda
Nelson Delgado
Regina Novaes
Wilson Madeira
CONSULTOR

Luiz Marcelo Ferreira Carvano
SECRETARIA GERAL

EQUIPE DE CAMPO
SUPERVISORAS/ES

Gênesis de Oliveira Pereira
Manuela de Almeida Castor do Amaral
Robson de Aguiar Oliveira
ARTICULADORAS/ES LOCAIS

Aloha Xavier
Ana Bartira da Penha Silva
André de Souza Correia
Ariel Rimes Schottz
Bruna Lassé Araújo
Cristiane Benevenuto de Morais
Daiane Alves da Silva
Edivan de Azevedo Siva da Costa
Franciellen Lourenço Dias Fonseca
Gero Band
Glauco Silva de Oliveira
Karla Karina Santos da Costa
Luciano Gomes Franklin
Monick Silva Dallia da Rosa
Paula Quintanilha
Priscila Marins
Tatiane Costa dos Santos
Zilair Barbosa Silva

Antonia Rodrigues
Cristiane Carvalhal
Iris Patrícia
COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Luzmere Demoner

ASSISTENTE DE PESQUISA

Rozi Billo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Elaine Amaral

SERVIÇOS GERAIS

Raimundo Dumas

/ APRESENTAÇÃO
Ocaderno Cidadania Garantida compõe uma coleção de
cinco volumes que visam apresentar o Sistema de Indicadores de
Cidadania desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas - Ibase, seus princípios políticos e metodológicos e
suas bases conceituais.
Nele, há uma apresentação do conceito de Cidadania Garantida,
uma das dimensões da Cidadania efetiva, conceito chave que
norteia toda a proposta. Para uma visão do conjunto do Sistema,
ver o volume I da coleção. A síntese apresentada neste documento
tem como referência o território e o trabalho de produção de
Indicadores de Cidadania desenvolvido pelo Ibase no âmbito do
Projeto INCID, experiência piloto realizada, em parceria com a
Petrobras em 14 municípios da Área de Influência do COMPERJ1
– Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro. Deste
modo, estão contidos neste caderno também a apresentação
de alguns dos indicadores construídos, considerações sobre as
ausências e os desafios encontrados para a produção dos indicadores
nesta experiência piloto, além das possibilidades de apropriação do
Sistema como forma de luta pela garantia de direitos.
Para o Ibase, este é um Projeto desafiador que permite testar um
novo modo de pesquisa e de ação em apoio à cidadania, visando a
democratização. A partir dessa experiência piloto, apresentamse os casos concretos para debater como o Sistema funciona, suas
possibilidades, limites e desafios teóricos, metodológicos e políticos.
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/ 2. DIMENSÃO DA
CIDADANIA GARANTIDA
Adimensão da Cidadania Garantida no Sistema de Indicadores
de Cidadania refere-se às políticas existentes em dado território
que garantem os direitos cidadãos e visa coletar e apurar dados
de políticas públicas ativas, dos vários níveis de governo, nos
territórios, sempre de uma perspectiva dos direitos de cidadania.
Trata-se de mapear as políticas e de examinar sua eficiência, eficácia
e, sobretudo, efetividade, criando indicadores que permitam fazer
um contraponto entre demandas locais e as políticas existentes.
Essa dimensão da cidadania responde à pergunta: Quais as políticas
públicas ativas que garantem a Cidadania?
Optou-se pela utilização de dados primários e secundários
para apuração dos indicadores dessa dimensão com o objetivo de
possibilitar uma análise das propostas políticas das três esferas
administrativas de Governo a partir da coleta de informações
quantitativas e qualitativas. O uso dos dados primários serviram para
completar e qualificar as informações apuradas de fontes secundárias
e tornar os indicadores de Cidadania Garantida mais expressivos.
Assim, para o mapeamento das políticas públicas dos vários níveis
de governo ativas no território do Projeto INCID foram realizadas
as seguintes ações: levantamento de políticas públicas do governo
federal; coleta de informações municipais; contatos com órgão
públicos, estudo e consulta a especialistas.
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/ 3. OS INDICADORES DA
CIDADANIA GARANTIDA
Na experiência piloto do Sistema de Indicadores de Cidadania
desenvolvida pelo Ibase foram produzidos 15 indicadores da
dimensão da Cidadania Garantida para aferir as políticas públicas
existentes no território. Com relação aos Direitos Coletivos avaliouse a garantia de direitos ambientais e de direito à informação. Nos
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, avaliou-se a garantia dos
direitos à educação, à saúde e à renda. No que diz respeito aos Direitos
Civis e Políticos, a garantia dos direitos à igualdade e à diversidade,
além do direito à participação2. Nesta publicação, são apresentados
7 dos indicadores construídos com o objetivo de propiciar um
debate sobre como o Sistema funciona, as possibilidades e os desafios
teóricos, metodológicos e políticos enfrentados na produção dos
indicadores desta dimensão da Cidadania.

desprivatizar e desmercantilizar parcelas do território e seus recursos,
resgatando o seu caráter de bem comum.
Na perspectiva do Ibase, estamos diante da emergência de um
novo direito coletivo: o direito às áreas comuns e sua integridade. Aí
entram parques, florestas, cascatas, montanhas, nascentes, riachos e
rios e unidades de conservação.
Para analisar a garantia quanto à proteção de áreas naturais, o
indicador de Garantia de áreas protegidas apresenta a porcentagem
da área dos municípios que está protegido legalmente sob a forma
de Unidades de Conservação (UCs). Foram computadas as parcelas
da área dos municípios que constituem UCs municipais, e ainda
aquelas que integram UCs estaduais e federais.
Assim, considerando o total da área do território analisado,
45,9% encontra-se sob a forma de Unidades de Conservação.

3.1 DIREITOS COLETIVOS
Os Direitos Coletivos devem garantir as condições de existência
humana. São direitos que dizem respeito ao que é comum a toda a
coletividade, necessariamente compartilhados entre todos e todas,
sem distinção e exigem uma ação positiva do Estado no sentido de
criar mecanismos adequados que promovam concretamente suas
condições, não se limitando apenas à produção de leis.
Na dimensão da Cidadania Garantida, como parte dos Direitos
Coletivos, optou-se pela construção de indicadores referentes
aos Direitos Ambientais e ao Direito à Informação que devem ser
garantidos à população de modo geral. Entre os Direitos Ambientais
temos os seguintes indicadores: Garantia de Áreas Protegidas,
Garantia de Investimento em Meio Ambiente e Garantia de
Destinação Adequada dos Resíduos Sólidos. Com relação ao
Direito à Informação, também como parte dos Direitos Coletivos,
foi produzido o indicador de Garantia de Transparência na Gestão
Pública Municipal.
A) DIREITOS AMBIENTAIS: GARANTIA DE ÁREAS
PROTEGIDAS
Em nome do desenvolvimento, uma parcela importante dos
bens comuns à vida foi privatizada e mercantilizada. Os exemplos
mais claros são as terras com suas matas, a biodiversidade e a água.
Com a crise ambiental e a crescente consciência da
responsabilidade por parte da sociedade, empresas e governos,
ressurgem tendências e lutas sociais no sentido de preservar,
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B) DIREITO À INFORMAÇÃO: GARANTIA DE
TRANSPARÊNCIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
A Lei n° 12.527 conhecida como Lei de acesso à informação
(Lai) tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de
acesso de todos e todas às informações públicas sobre atuação dos
poderes da União, estados, distrito federal e Municípios. representa
um avanço para a cidadania brasileira e para a administração pública,
contribuindo para que ocorra uma melhoria na gestão pública, uma
vez que possibilita uma maior participação popular e o controle
social das ações governamentais através do acesso da sociedade às
informações públicas. a Lai, portanto, estimula a transparência
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da gestão, contribuindo para o combate à corrupção e a utilização
eficiente dos recursos públicos em todos os níveis federativos.
O indicador de Garantia de transparência do poder público
Municipal - acesso à informação via site e acesso à informação
diretamente nos Órgãos públicos representa uma garantia de direito
à informação e, portanto, configura-se em um indicador de direitos
Coletivos. seu objetivo é avaliar a possibilidade e a qualidade da
comunicação entre a gestão pública municipal e a população, tanto
em uma busca direta de informação realizada pelos/as cidadadãos/
ãs, quanto através da busca por informações nos sites oficiais das
prefeituras3 .
Para o acesso à informação Via site foi verificada a possibilidade
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de acesso ao site oficial das prefeituras Municipais (site em
funcionamento – on line), o cuidado com sua atualização,
informações a respeito dos salários dos agentes políticos da
municipalidade (prefeito e vereadores), a existência de um canal
de comunicação entre o cidadão/ cidadã navegante e a prefeitura
(fale conosco ou similar), a geração de protocolo às comunicações/
solicitações e as respostas dadas às solicitações de pessoas físicas
e jurídicas realizadas através do site. Já o acesso à informação
diretamente nos Órgãos públicos leva em conta a existência de
um serviço de informação ao Cidadão específico que acolha as
solicitações de informações, a divulgação ativa e permanente dos
salários dos agentes políticos e as respostas às solicitações de acesso
à informações de pessoas físicas e jurídicas realizadas, tendo como
premissa a possibilidade e a qualidade da comunicação entre a gestão
pública municipal e a população que busca informações diretamente
nos órgãos públicos do município.

Foram elaborados 21 quesitos divididos em: 12 quesitos
para a busca de informações Via site e 9 quesitos para a busca de
informações diretamente nos Órgãos públicos. É importante
destacar que a escolha dos quesitos para avaliação pode ser feita a
partir do que a cidadania do território considerar mais pertinente
para o fortalecimento de suas lutas, podendo, portanto, serem reavaliados e reeleitos novos quesitos a cada vez que o indicador for refeito
pela Cidadania em ativa.
A classificação da avaliação das Gestões públicas Municipais se
dá através de graus e transparência e abertura definidos dentro de
uma escala de pontuação de 0 a 100 da seguinte forma:

Essa pontuação caracteriza o resultado da análise de quesitos
selecionados para avaliação. paraque haja uma padronização dos
valores, visto que acesso à informação via site possui 12 quesitos e
ao acesso à informação diretamente nos Órgãos públicos possui 9,
dividimos o número de quesitos pela constante 100 afim de que peso
valorativo de cada um seja o mesmo. no caso do projeto inCid, temos
a demonstração a baixo:
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O valor do resultado final do indicador acesso à informação via site e do acesso à informação
diretamente nos Órgão públicos compreende a soma total da pontuação positiva dos quesitos em cada
uma das composições.
Para o inCid, foram eleitos os quesitos presentes nas tabelas 3 e 5 que seguem abaixo.
B1) ACESSO À INFORMAÇÃO VIA SITE
A análise do acesso à informação via site foi realizada a partir dos quesitos a seguir descritos:
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Nas avaliações dos sites constatou-se que 13 dos 14 municípios
do território estavam com os sites oficiais das prefeituras on line nas
datas estabelecidas para análises e consultas. apenas o município de
rio bonito não estava com o seu site no ar, impossibilitando- o de
avaliação em todos os quesitos.
Nenhum dos 14 municípios ofereceram informações a respeito
da atualização de seu site oficial, assim como também não havia
a informação referente aos salários dos agentes políticos da
municipalidade (prefeito e vereadores) em nenhum deles. apenas
6 municípios possuíam algum canal de comunicação em seus sites
oficiais entre o cidadão/ cidadã navegante e a prefeitura, são eles:
Cachoeiras de Macacu, Casimiro de abreu, Magé, Maricá, niterói
, saquarema, silva Jardim e teresópolis. o município Casimiro de
abreu, apesar de possuir um serviço de “fale Conosco”, no período

da avaliação, emitiu mensagem de erro e não possibilitou o envio
das solicitações. de todas as solicitações realizadas nos sites das
prefeituras avaliadas, apenas uma solicitação gerou protocolo: a
solicitação de pessoa física de sensibilidade política do município
de Maricá. as demais solicitações desse mesmo município não foram
respondidas e não geraram protocolo.
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Todos os municípios foram considerados sem transparência por obterem uma baixa pontuação em relação aos quesitos avaliados

B2) ACESSO À INFORMAÇÃO DIRETAMENTE NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
Para a construção do indicador foram adotados os quesitos descritos a seguir:
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O gráfico com os resultados do indicador de Garantia de
transparência do poder público Municipal- acesso à informação
diretamente nos Órgãos públicos possibilita ver que nenhum
município alcançou uma pontuação garantidora de algum grau de
transparência, estando, portanto, todos os 14 municípios, muito
aquém de uma prática eficiente da garantia ao acesso à informação à
população. todos estão classificados como sem transparência.
Dos 14 municípios, apenas silva Jardim não possui um serviço
de informação ao Cidadão específico. não há nenhum meio de
divulgação ativa permanente a respeito dos vencimentos dos agentes
políticos desses 14 municípios.
3.2 DIREITOS
CULTURAIS

SOCIAIS,

ECONÔMICOS

E

Os direitos sociais, econômicos e Culturais dizem respeito aos
direitos a uma vida digna, com acesso equitativo da população aos
benefícios e às possibilidades disponibilizadas pelo desenvolvimento
tecnológico, científico e cultural. a garantia do acesso comum deve
ter ampla dimensão e diversidade segundo idade, inserção social e
demandas de identidade e cultura. a equidade é, portanto, a parte
central desses direitos. ter garantidas as mesmas condições de acesso
ao alimento, à educação, ao saneamento básico, à moradia, à saúde,
ao transporte, à seguridade social, à terra para produzir e viver, ao
trabalho, à renda etc. fazem parte da luta por assegurar esses direitos
fundamentais.
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No sistema de indicadores de Cidadania desenvolvido pelo
ibase, através do projeto inCid, temos indicadores de direito à
educação (Garantia de ambiente de acesso à informação, Garantia de
investimento na educação, Garantia de Qualidade na educação básica
e Garantia de Qualificação dos docentes), indicadores de direito à
saúde (Garantia de atenção básica e Garantia de investimento em
saúde) e direito à renda, através do indicador Garantia de acesso ao
programa bolsa família.
A) DIREITO À EDUCAÇÃO: GARANTIA DE
AMBIENTES DE ACESSO À INFORMAÇÃO NA ESCOLA
Este indicador revela a porcentagem de alunos no ensino
fundamental da rede pública que frequentam escolas com laboratório
de informática e biblioteca, entendendo que, atualmente, uma
educação que privilegia a promoção do acesso à informação deve
oferecer esses dois espaços. permite assim acompanhar algumas
das políticas públicas voltadas para a promoção da efetividade de
diretrizes e metas do plano nacional de educação para o decênio
2011-2020.
Para construir este indicador foram utilizados dados do Censo
escolar de 2011 e 2012 do inep observando o percentual de alunos/
as no ensino fundamental da rede pública que frequentam escolas
com laboratório de informática e biblioteca .
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Ao compararmos os dados de 2011 e 2012 constata-se que a
universalização do acesso à informação na escola ainda está muito
longe de se concretizar especialmente em Guapimirim, Magé,
saquarema e tanguá. no território como um todo houve uma
diminuição de 72,4% em 2011 para 67,4% em 2012, deixando
evidente que cerca de 33% dos estudantes da rede pública não tem
laboratório de informática e biblioteca em suas escolas.
B)
DIREITO
À
SAÚDE:
INVESTIMENTO EM SAÚDE

GARANTIA

DE

A opção de construir o indicador sobre investimento em saúde
visa medir o esforço do poder público municipal em garantir o acesso
de toda a população a um conjunto de serviços que constituem o

sistema de saúde, não necessariamente limitadas à ocorrência de
doenças.
A emenda Constitucional nº. 29 (eC-29), de 13 de setembro de
2000, foi criada para assegurar através do estabelecimento de regras
e a progressiva provisão os recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde. ela estipula de forma geral
que a União deve investir o correspondente a 1% de pib nominal em
saúde; o estado 12% de seu orçamento e os municípios 15% do seu
orçamento em saúde.
Assim sendo, esse indicador, representado pelo gráfico a seguir,
considera os gastos per capita na saúde, a partir de dados sobre as
finanças municipais publicados pela secretaria do tesouro nacional,
que apresentam as despesas municipais em saúde nas seguintes
rubricas: atenção básica; assistência Hospitalar e ambulatorial;
suporte profilático e terapêutico; Vigilância sanitária; Vigilância
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epidemiológica e alimentação e nutrição. foram utilizados dados da
secretaria do tesouro nacional e do ibGe tomando como referência
o ano de 2009.
A partir do indicador é possível observar que todos os municípios

analisados cumprem a obrigatoriedade de investimento mínimo de
15% de seu orçamento, embora haja significativas diferenças em
termos de porte populacional e orçamento municipal entre eles.

C) DIREITO À RENDA: GARANTIA DE ACESSO AO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

família (pbf ), que beneficia famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza (com renda domiciliar per capta de r$ 0 a r$140 no
ano de 2010) criado em 2004, a partir da Lei 10.836.
O direito à renda no projeto inCid foi analisado por meio do
indicador Garantia de acesso ao programa bolsa família. na tentativa
de avaliar o esforço do poder público em combater a pobreza, esse
indicador apresenta o percentual de famílias com renda domiciliar
entre r$0 e r$140 que são atendidas pelo programa bolsa família.
A fonte de consulta dos dados foi o próprio Ministério de
desenvolvimento social e Combate à fome tomando como referência
o ano de 2010. Conforme pode ser observado, a estimativa de
famílias pobres no estado do rio de Janeiro para

Entendida como negação do direito às condições básicas de
manutenção e reprodução da vida, embora a questão da pobreza não
se resuma à renda, esta abordagem, de modo geral, mostra- se como
ponto de partida para a definição de políticas sociais de combate à
pobreza no brasil. É, sobretudo, a partir do rendimento monetário
que se caracteriza a realidade socioeconômica das famílias brasileiras
e, por consequência, o perfil daquelas passíveis de serem beneficiadas
pelos programas e políticas de transferência ou complementação
de renda. o exemplo mais representativo disso é o programa bolsa
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O ano de 2010 era de 897.094, sendo atendidas 76,4% dessas.
três dos quatorze municípios do projeto inCid apresentam índices
abaixo da média do estado: nova friburgo (69,8%), teresópolis
(72%) e Casimiro de abreu (75,3%). são Gonçalo e niterói tem
índices próximos, 82,5% e 83,3% respectivamente, mas por se
tratarem de municípios mais densamente povoados, a quantidade de
pessoas sem acesso ao programa é maior que a dos outros municípios
em números absolutos.
Os outros municípios apresentam valores acima dos 90%, tanguá
(95,3%), saquarema (95,6%), itaboraí (96,8%), Maricá (99,4%),
sendo que alguns apresentam cobertura acima dos 100%, rio bonito
(100,2%), silva Jardim (100,6%), Magé (108,5%) e Cachoeiras de

Macacu (113,4%) 4 . Outra observação importante a realizar é que o
programa bolsa família prioriza como responsáveis pelo recebimento
do benefício as mulheres. espera-se, assim, que o programa tenha
um efeito ao empoderar as mulheres, usualmente subordinadas no
seio da família e excluídas do mercado de trabalho, com uma renda
estável que, apesar de pequena, fornece o mínimo para se satisfazer
as necessidades básicas, garantindo o direito à vida.
3.3 OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Os direitos Civis e políticos incluem as proteções e promoções
de direitos definidos pela igualdade e relacionados à possibilidade
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de participação plena na vida em sociedade, com liberdade e
possibilidade de expressão de todos/as os/as cidadãos e cidadãs por
lei. eles compreendem o direito à vida e às liberdades públicas.
Na experiência piloto do sistema de indicadores da Cidadania,
buscou-se avaliar as políticas para garantia do direito à igualdade e
diversidade por meio do indicador Garantia de Qualificação dos/
das docentes para a diversidade e o direito à participação pelos
indicadores Garantia de existência de Conselhos na Gestão de
políticas públicas e Garantia de incidência nas políticas públicas.
A) DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE:
GARANTIA DE QUALIFICAÇÃO DOS/DAS DOCENTES
PARA A DIVERSIDADE
Tendo em vista o estabelecimento da meta 10 do plano nacional
de educação que prevê a difusão dos princípios da equidade e do
respeito à diversidade como dimensões fundamentais do processo
educativo a fim de contribuir para uma educação não discriminatória
que valorize e respeite as diversidades, este indicador se propõe a
analisar o esforço empregado na formação das/os professoras/es da
rede pública de ensino para o tratamento da temática da diversidade
em sala de aula com enfoque para as temáticas de gênero, raça/
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etnia e orientação sexual. esses temas também são metas do plano
nacional de políticas públicas para as mulheres e do plano nacional
de promoção da Cidadania e direitos Humanos para LGbt.
O enfoque nestas temáticas permite também monitorar o
cumprimento da lei 11.645/08 (que altera a lei 10.639/03), que
determina a obrigatoriedade do ensino de História da África e
cultura afro-brasileira, bem como a História e cultura indígena em
todos os níveis da educação e em todas as instituições de ensino,
sendo necessário, portanto que haja capacitação dos/as gestores de
educação, educadores/as, professores/as para o trato dessa temática.
a fonte de dados utilizada para construção deste indicador foi a
pesquisa de informações básicas Municipais realizada pelo ibGe,
tomando como referência o ano de 2009.
A análise deste indicador permite observar que a capacitação só
foi realizada para as três temáticas nos municípios de Cachoeiras de
Macacu, itaboraí, Maricá, niterói e são Gonçalo. no outro extremo,
estão os Casimiro de abreu, Guapimirim, nova friburgo, rio bonito,
saquarema e silva Jardim, nos quais nenhuma destas capacitações
foi realizada. em Magé, os/as professores/as foram capacitados/
as somente para o trato da temática de gênero, em tanguá para as
temáticas de gênero e raça/etnia e em teresópolis para a temática de
orientação sexual.
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A) DIREITO À PARTICIPAÇÃO: GARANTIA DE
INCIDÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A emersão dos Conselhos de direitos remete ao processo
de redemocratização do estado brasileiro vivido nos anos 1980,
culminando com a instalação da assembleia nacional Constituinte e
a aprovação da Constituição federal de 1988. no bojo deste processo
foi possível observar um novo trato à participação da sociedade Civil
no âmbito da coisa pública. É neste cenário que se desenvolvem
mecanismos de participação popular nas decisões públicas – como
os Conselhos de direitos e políticas públicas. Levando em conta
esses elementos, torna-se importante analisar a real possibilidade da
sociedade civil em intervir na partilha do poder de decisão do estado,
partilha essa materializada na possibilidade concreta de incidência
na política pública.

O indicador Garantia de incidência nas políticas públicas
compreende a soma dos 4 diferentes formatos de ingerência (caráter
do conselho: deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador) que
juntos caracterizam a forma ótima de formalização que permite
ampla participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas.
Neste indicador foi construído um “ranking” para análise dos
conselhos que permitem à cidadania maior ou menor participação e
incidência na gestão das políticas públicas municipais. Esse “ranking”
possui uma variação de 0 a 10 de acordo com a configuração de cada
um dos conselhos de cada município segundo seu grau de ingerência.
esse valor é dividido pelo número total de conselhos presentes no
município.
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É importante considerar que a Garantia de incidência na
política pública precisa ser observada para além do caráter previsto
no regulamento interno do Conselho. para uma aproximação com a
realidade dos Conselhos é preciso fazer uma análise que articule as
mediações com a cultura, a política local, as correlações de forças e o
grau de organização da sociedade civil em determinado município.
a fonte de dados utilizada para construção deste indicador foi a
pesquisa de informações básicas Municipais realizada pelo ibGe,
tomando como referência o ano de 2009.
A partir dos resultados alcançados, rio bonito é o município
que apresenta-se como mais democrático diante dos Conselhos
criados havendo, consequentemente, maior possibilidade de gestão
compartilhada com a sociedade Civil organizada na gestão pública,
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ao menos referentes à diversidade dos Conselhos existentes. Verificase que, embora tanguá tenha o mesmo número de Conselhos
não obrigatórios instituídos que rio bonito, há diminuição no
nível de ingerência possibilitada à sociedade civil, ao passo que
saquarema com menos conselhos possui o mesmo peso em termos
de democratização da gestão das políticas públicas relacionadas aos
Conselhos criados. Curioso notar que são Gonçalo, apesar de liderar
em termos do número de Conselhos criados, no que diz respeito
ao nível de democratização, ou seja, da possibilidade oficialmente
institucionalizada de participação da sociedade civil nas políticas
públicas correspondentes, figura em 9° lugar em relação aos demais
municípios.

/ 4. AUSÊNCIAS E DESAFIOS NA
DIMENSÃO DA CIDADANIA GARANTIDA
A coleta e o tratamento de informações para compor as análises
do sistema de indicadores da Cidadania esbarraram em dificuldades
de diferentes níveis, que envolvem questões como transparência,
acessibilidade, organização e perspectivas que norteiam os órgãos
oficiais na construção e disponibilização de dados.
Para chegar aos indicadores apresentados, foram consultadas
diversas fontes governamentais de informações, de órgãos públicos
federais, mas apesar da aparente abundância de dados, algumas
limitações à construção dos indicadores da dimensão da Cidadania
Garantida foram impostas. Uma das dificuldades que surgiram a
partir das pesquisas às fontes de dados disponíveis se refere à forma
como estes são apresentados, impossibilitando cruzamentos mais
detalhados. assim, por exemplo, para se ter acesso às informações
sobre as políticas de segurança pública, cujos órgãos são de
responsabilidade estadual, fica comprometido o desmembramento
a nível municipal, pois as informações não foram construídas/
disponibilizadas para possibilitar esse tipo de análise.
De outro modo, em alguns casos em que havia dados disponíveis
para consulta, foi preciso avaliar a consistência de informações
fornecidas por órgãos oficiais e as metodologias através das quais
foram construídas. É o caso do banco de dados do iCMs Verde,
apresentado pela secretaria estadual de ambiente (sea), que estabelece
um critério próprio de valoração de iniciativas dos governos
municipais para buscar a sustentabilidade ambiental. a tentativa de
construir um indicador de investimento em saneamento, a partir
de informações sobre as estações de tratamento de esgoto na área
de atuação do projeto, revelou a necessidade de adotar a pontuação
destas estações segundo classificação própria da sea. o mesmo
ocorreu com o ranking dos municípios segundo sua adequação aos
critérios do iCMs Verde – sua adoção implicaria a concordância
técnica do projeto com relação aos critérios do governo estadual.
assim, foi necessário abandonar este caminho, optando por utilizar
desta fonte somente os dados brutos sobre as áreas de Unidades de
Conservação nos municípios.
Outros indicadores da dimensão da Cidadania Garantida,
caros à Cidadania ativa local, como acesso à segurança, à Justiça, à

Habitação etc, compreendem um grande desafio que o sistema de
indicadores da Cidadania pretende superar. Questões orçamentárias,
por exemplo são o “calcanhar de aquiles” do acesso à informação na
gestão pública de modo geral. Com relação a informações sobre o
transporte público, à Qualidade da Água e do ar, se estiverem sendo
produzidas, não estão sendo divulgadas.
Contudo, a principal dificuldade que se coloca para construir
a análise das dimensões da Cidadania Garantida é a pouca
transparência dos governos municipais e estadual, que resulta
em limitações das informações acessíveis sobre os orçamentos
municipais e o licenciamento ambiental. a busca por informações
a respeito dos gastos públicos municipais esbarrou no caráter
sigiloso de dados do Cadim (banco Central do brasil). em função
das dificuldades e da ausência de dados, foram, então, selecionados
critérios para construir um indicador de transparência dos sítios na
internet das prefeituras dos municípios, bem como outras formas de
publicização não restritas à internet que resultaram na construção
dos indicadores Garantia de direito ao acesso à informação na Gestão
pública Municipal e Garantia de direito ao acesso à informação no
Licenciamento ambiental. estes indicadores tiveram por objetivo
dar visibilidade à violação do direito à informação na área de
atuação do projeto. o desafio político e metodológico do sistema de
indicadores de Cidadania é produzir dados que fomentem a ação
cidadã, que possam ser apropriados por organizações e coletivos
da sociedade civil organizada na luta por seus direitos. o acesso e a
disponibilização de informações qualificadas por parte dos órgãos
oficiais, em especial das gestões públicas, é, assim, fundamental para
subsidiar o exercício efetivo da cidadania. na dimensão da Cidadania
Garantida, contudo, este constitui um dos maiores desafios a ser
enfrentado. entender, monitorar, reproduzir e/ou desenvolver novas
propostas desses indicadores representa um exercício de controle
social e luta no acompanhamento da atuação do poder público para
garantia dos direitos fundamentais.
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/ 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE
INDICADORES COMO FORMA DE LUTA
O sentido primeiro da dimensão da Cidadania Garantida como
parte do sistema de indicadores da Cidadania é produzir indicadores
e argumentos de qualidade com objetivo, principalmente, de
possibilitar uma análise sobre as políticas públicas ativas, nos
diferentes níveis de governo, para garantia dos direitos de cidadania.
o diferencial do sistema de indicadores de Cidadania é, justamente, a
possibilidade dos movimentos e organizações locais se apropriarem
dos dados, corrigirem e atualizarem os mesmos. o que traz para
metodologia de construção dos indicadores que compõem o
sistema os desafios da educação popular de maneira a possibilitar
que a Cidadania ativa seja capaz de ler criticamente, desconstruir
e reconstruir os indicadores apresentados para revelarem as
desigualdades e violações de direitos onde quer que se apresentem.
e para identificarem os vácuos e gerarem novos dados e indicadores
necessários ao fortalecimento da luta pela conquista e ampliação de
direitos.
Ao envolver a Cidadania ativa na qualificação e construção destes
indicadores, as reflexões produzidas têm apontado a importância
de se ter acesso aos dados oficiais, considerando-os importante
instrumento para luta das organizações e coletivos da sociedade civil
organizada e para o diálogo com os gestores públicos locais. o acesso
e a produção destes indicadores instrumentaliza, assim, a Cidadania
ativa de modo a promover a participação cidadã e a radicalização da
prática democrática, instigando o acompanhamento das políticas
públicas e fortalecendo os espaços de participação social que incidem
sobre estas políticas e seu monitoramento.
O caminho proposto pelo ibase para a construção do sistema
de indicadores de Cidadania é, portanto, de mão dupla: o sistema
possibilita qualificar argumentos, fortalecer a Cidadania ativa na
busca e produção de dados e na incidência sobre políticas públicas.
para isso, a ferramenta tem que ser enraizada, utilizada, atualizada
e servir como instrumento de atuação cidadã, partindo do diálogo
com as organizações e coletivos locais e do mapeamento das questões
prementes na luta dos mesmos pela garantia dos direitos.
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EQUIPE DO PROJETO INCID I
COORDENADOR GERAL

Cândido Grzybowski
COORDENADORA TÉCNICA

SECRETARIA GERAL

Antonia Rodrigues
Cristiane Carvalhal
Iris Patrícia

Nahyda Franca

COORDENADOR COMUNICAÇÃO

Augusto Gazir/Martha Neiva Moreira

COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Luzmere Demoner

ASSISTENTE DE PESQUISA
PESQUISADORAS

Adriana B. Cardoso
Carla Siqueira Campos
Carolina de Freitas Pereira
Eugênia Motta
Fernanda Cristina de Carvalho Mello
Natália Gaspar
Renata Feno Neves
Rita Corrêa Brandão
Vivian Braga de Oliviera
AUXILIARES DE PESQUISA

Manuela P. Lima Green
Juliana Santos de Souza
Beatriz Noronha (Comunicação)
ESTAGIÁRIAS/OS

Daiana da Silva
Rafael Gonzaga
Suellem Henrique da Silva

Rozi Billo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Elaine Amaral

SERVIÇOS GERAIS

Raimundo Dumas

EQUIPE DO PROJETO INCID II
COORDENADOR GERAL

Cândido Grzybowski
COORDENADORA TÉCNICA

Rita Corrêa Brandão

COORDENADORA COMUNICAÇÃO
EQUIPE DE CAMPO
SUPERVISORAS/ES

Alaiane de Fátima
Edgar de Almeida Rios Ramos
Gênesis de Oliveira Pereira
Janaina Gralato Batista
Robson de Aguiar Oliveira
ARTICULADORAS/ES LOCAIS

Ayama Vera A. Prado
Fernanda de Azevedo Milanez
Gerson Vieira Lima
Karla Karina Santos Costa
Luciano Gomes Franklin
Rachel Dias de Oliveira Castro
Regina Carmela Emilia Resende
GRUPO DE REFERÊNCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

Adhemar Mineiro
Alexandre Ciconello
Débora Santana de Oliveira
Flávio Comim
Ilma Rezende
Marcos Otavio Bezerra
Napoleão Miranda
Nelson Delgado
Regina Novaes
Sonia Fleury
Wilson Madeira
CONSULTORAS/ES

Leonardo de Carvalho Silva
Luiz Marcelo Ferreira Carvano
Patrícia Kranz
Ricardo Moitta Monte
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Martha Neiva Moreira
PESQUISADORAS

Adriana Bezerra Cardoso
Bianca Arruda Soares
Renata Feno Neves
AUXILIARES DE PESQUISA

Daiana da Silva
Renata Bazilio
Suellem Henriques da Silva

GRUPO DE REFERÊNCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

Adhemar Mineiro
Alexandre Ciconello
Carlos Frederico Loureiro
Débora Santana de Oliveira
Dulce Pandolfi
Eugênia Motta
Flávio Comim
Ilma Rezende
Marcos Otavio Bezerra
Napoleão Miranda
Nelson Delgado
Regina Novaes
Wilson Madeira
CONSULTOR

Luiz Marcelo Ferreira Carvano
SECRETARIA GERAL

EQUIPE DE CAMPO
SUPERVISORAS/ES

Gênesis de Oliveira Pereira
Manuela de Almeida Castor do Amaral
Robson de Aguiar Oliveira
ARTICULADORAS/ES LOCAIS

Aloha Xavier
Ana Bartira da Penha Silva
André de Souza Correia
Ariel Rimes Schottz
Bruna Lassé Araújo
Cristiane Benevenuto de Morais
Daiane Alves da Silva
Edivan de Azevedo Siva da Costa
Franciellen Lourenço Dias Fonseca
Gero Band
Glauco Silva de Oliveira
Karla Karina Santos da Costa
Luciano Gomes Franklin
Monick Silva Dallia da Rosa
Paula Quintanilha
Priscila Marins
Tatiane Costa dos Santos
Zilair Barbosa Silva

Antonia Rodrigues
Cristiane Carvalhal
Iris Patrícia
COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Luzmere Demoner

ASSISTENTE DE PESQUISA

Rozi Billo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Elaine Amaral

SERVIÇOS GERAIS

Raimundo Dumas

/ APRESENTAÇÃO
O caderno Cidadania Percebida compõe uma coleção de
5 volumes que visam apresentar o sistema de indicadores de
Cidadania desenvolvido pelo instituto brasileiro de análises sociais
e econômicas - ibase, seus princípios políticos e metodológicos e
suas bases conceituais. nele, há uma apresentação do conceito de
Cidadania Percebida, uma das dimensões da Cidadania efetiva,
conceito chave que norteia toda a proposta.
A síntese apresentada neste documento tem como referência
o território e o trabalho de produção de indicadores de Cidadania
desenvolvido pelo ibase no âmbito do Projeto inCid, experiência
piloto realizada em parceria com a Petrobras em 14 municípios da
Área de influência do CoMPerJ 1 – Complexo Petroquímico do
estado do rio de Janeiro. deste modo, estão contidos neste caderno
também a apresentação de alguns dos indicadores construídos,
considerações sobre as ausências e os desafios encontrados para
a produção dos indicadores nesta experiência piloto, além das
possibilidades de apropriação do sistema como forma de luta pela
garantia de direitos.
Para o ibase, este é um Projeto desafiador que permite testar um
novo modo de pesquisa e de ação em apoio à cidadania, visando
a democratização. a partir dessa experiência piloto, apresentamse os casos concretos para debater como o sistema funciona, suas
possibilidades, limites e desafios teóricos, metodológicos e políticos.
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/ 2. DIMENSÃO DA CIDADANIA GARANTIDA
A dimensão da Cidadania Percebida reúne um conjunto de
indicadores que se refere à situação da Cidadania nas consciências,
na visão de mundo, no cotidiano e nas práticas da população. fala
da percepção sobre o acesso aos direitos e da consciência destes
direitos para si e para o outro/a, da percepção sobre diversidade e
desigualdade, assim como da percepção sobre a organização para
a conquista efetiva dos direitos através da participação política e
cidadã.
Essa dimensão responde à pergunta: Como a população local se
percebe como cidadã, portadora de direitos e deveres? Para produzir
os indicadores que compõem esta dimensão da Cidadania efetiva
foram utilizadas metodologias de consulta direta à população.
na experiência piloto do sistema de indicadores da Cidadania,
realizada nos 14 municípios sob influência do CoMPerJ, optou-se
pela realização de uma Pesquisa de fluxo e a realização de rodas de
diálogos.
2.1 A PESQUISA
A pesquisa de fluxo teve aplicação de 5.600 questionários aos/às
transeuntes, 400 em cada um dos 14 municípios da área de atuação
do Projeto inCid. Para captar de forma mais concreta apercepção
da população sobre as questões mencionadas, além de perguntas
mais gerais sobre participação e direitos propriamente ditos, e de
perguntas que procuraram delimitar um perfil do entrevistado, o
questionário abordava os direitos e deveres de Cidadania no âmbito
de quatro grandes temáticas: educação, saúde, meio ambiente e
diversidade a pesquisa foi realizada em um processo de amostragem
não-probabilístico, através da seleção de cotas populacionais
(cotas de sexo e faixa etária), com a preocupação de se garantir o
espalha- mento geográfico das entrevistas, para cobrir diferentes
áreas dos municípios. a seleção dessas áreas foi realizada com base
nos setores censitários urbanos do Censo demográfico do ibGe
de 2010. os setores selecionados foram aqueles considerados pelo
ibGe como de alta adequação de saneamento, baixa adequação de
saneamento, além do centro de cada município. Para realização da
pesquisa, foram selecionados, 6 supervisoras e 36 entrevistadores/
as que moram ou trabalham em um dos 14 municípios pesquisados.
todos participaram de espaços formativos sobre os fundamentos
para a realização de pesquisa de fluxo, para a composição da amostra
(cotas), para a distribuição espacial da pesquisa e, especialmente,
compreensão, aplicação do questionário e técnicas de abordagem.
o trabalho de campo foi realizado entre os dias 15 e 23 de março
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de 2012. Com base nesta pesquisa foram produzidos 18 indicadores
da dimensão da Cidadania Percebida que revelam a percepção da
população em relação ao direito à cidade, aos direitos ambientais,
ao direito à saúde, à educação e ao direito à igualdade e diversidade e
direito à participação no território de atuação.
2.2 AS RODAS DE DIÁLOGOS
Se a pesquisa de fluxo foi aplicada à passantes para fazer emergir
a percepção do cidadão / cidadã sobre a vivência de direitos, as
rodas de diálogos foram o caminho escolhido para o diálogo com a
Cidadania ativa do território, já em parte conhecida e participante
do projeto inCid, para a qualificação dos indicadores desenvolvidos
nesta experiência piloto para as 4 dimensões da Cidadania:
Cidadania Vivida, Cidadania Garantida, Cidadania em ação e
Cidadania Percebida.
A metodologia que inspirou as rodas de diálogos é conhecida
como World Café ou Café Carrossel.
Esta metodologia tem como propósito o fomento ao diálogo
colaborativo, compromisso ativo e possibilidades construtivas para
ação. (www.theworldcafe.com /translations/world_cafe_para_viagem.Pdf ).
As rodas de diálogo tiveram por objetivo qualificar os
indicadores e impulsionar a apropriação destes às práticas dos
grupos participantes, além de promover um exercício prático que
contribuísse para revelar a potencialidade do uso da ferramenta do
Projeto e as potencialidades dos grupos participantes de sustentação
do inCid.
Nestes espaços de construção coletiva ficou evidente o
distanciamento entre a percepção advinda da pesquisa de fluxo,
realizada com o/a cidadão/ã comum, da percepção de militantes
engajados/as nos mais diversos movimentos e organizações sociais
que compõem o mosaico de cidadania ativa no território. o debate
explicitou a necessidade de definir estratégias de aproximação com
um público que, apesar de afirmar que acredita que a participação da
população pode melhorar as condições de vida em um lugar (93%
na média para o território sob influência do Comperj), não está
presente com este potencial nas organizações sociais e movimentos
deste território.
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A partir da pesquisa realizada junto aos/às transeuntes do
território de atuação do Projeto inCid foram produzidos 18
indicadores da dimensão da Cidadania Percebida. nesta publicação,
são apresentados 5 dos indicadores construídos com o objetivo de
propiciar um debate sobre como o sistema funciona, as possibilidades
e os desafios teóricos e metodológicos enfrentados na produção dos
indicadores desta dimensão da Cidadania.
3.1 DIREITOS COLETIVOS
Na dimensão da Cidadania Percebida, os direitos Coletivos
foram abordados por meio de indicadores que mensuraram alguns
aspectos ligados aos direitos ambientais e ao direito à Cidade. Com
relação aos direitos ambientais, foram elaborados indicadores sobre
a Percepção sobre o direito ao ar limpo e sobre o direito à Água
Limpa. Já para se pensar a situação do direito à Cidade, foram
elaborados indicadores que captassem a percepção sobre o direito a
espaços Públicos de Qualidade.
A) DIREITOS AMBIENTAIS: PERCEPÇÃO SOBRE O
DIREITO AO AR LIMPO
Na experiência piloto o tema do meio ambiente foi escolhido

para analisar a situação da Cidadania Percebida por fazer referência
tanto a direitos sociais quanto ao saneamento, à habitação e aos
direitos aos bens comuns, como o ar e a água. o meio ambiente
abrange questões especialmente delicadas e de suma importância na
área de atuação do inCid, pois trata-se de uma região que passa por
grandes transformações associadas a processos de industrialização
e urbanização, com tendência a reduzir o acesso a bens comuns e
deteriorar a qualidade do meio ambiente.
O direito ambiental, direito ao qual as lutas relacionadas à
poluição da água e do ar dizem respeito, está ligado a uma discussão
mais ampla sobre os direitos Coletivos: bens Comuns. tomando o
ar como exemplo de “bem comum” a todos os indivíduos, é direito
de todos e todas ter um ar puro, livre de poluições e dever de toda a
coletividade zelar pela sua qualidade.
No indicador Percepção sobre o direito ao ar Limpo o/a
entrevistado/a foi inquirido/a sobre a percepção acerca da qualidade
do ar respirado. Apenas pouco mais da metade da população área
de atuação do Projeto inCid percebe que tem acesso ao ar limpo
(52,8%). nos municípios de niterói, são Gonçalo e itaboraí, são
encontrados níveis de percepção sobre o direito ao ar limpo ainda
mais baixas – 38,3%, 39,3% e 49,5%, respectivamente. nos demais
municípios analisados a percepção sobre o direito ao ar limpo varia
de 65% em Magé a 89,4% em Casimiro de abreu.
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3.2 DIREITOS
CULTURAIS

SOCIAIS,

ECONÔMICOS

E

Para conhecer a percepção sobre os direitos sociais, econômicos
e Culturais foram elaborados três indicadores sobre o direito à
educação e o direito à saúde de modo a captar como a população
percebe o estado do direito e a inclusão e a diferença no acesso a estes
direitos.
A) DIREITO À EDUCAÇÃO: PERCEPÇÃO SOBRE O
DIREITO À EDUCAÇÃO
Esse indicador demonstra a percepção da população sobre
o acesso à educação ao apresentar o percentual de pessoas que
acreditam que ele/a e sua família são devidamente atendido/as pelos
serviços de educação no seu município. foi calculado a partir da
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resposta positiva à questão: Você acha que a educação no lugar onde
mora atende ao que você e sua família precisam? Menos da metade
do/as entrevistado/as percebe que a educação ofertada atende às suas
necessidades na área de atuação do Projeto (41,2%), demonstrando
que a população percebe que uma educação adequada e de qualidade
ainda é algo distante.
Abaixo da média da área de atuação do Projeto inCid,
encontram-se os municípios de são Gonçalo (apenas 35,7% do/as
entrevistado/as se consideram devidamente atendido/as), Maricá
(36,3%), itaboraí (38%), Magé (39,6%) e teresópolis (39,7%). o
percentual mais elevado de percepção sobre um bom atendimento
foi apresentado por Casimiro de abreu (60,3%).
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B) DIREITO À SAÚDE: PERCEPÇÃO SOBRE O
DIREITO À SAÚDE
O tema da saúde foi escolhido para compor a o sistema de
indicadores por se constituir em um direito social básico, e também
pela sensibilidade das questões que desperta em meio a diferentes
segmentos da população, constituindo excelente termômetro para
avaliar a percepção sobre o acesso a serviços indispensáveis.
A percepção sobre o direito à saúde é demonstrada pelo percentual
de pessoas que acreditam que ele/a e sua família são devidamente
atendido/as pelos serviços de saúde no seu município. foi calculado
a partir da frequência simples das respostas positivas (sim) a

pergunta: Quando você ou alguém próximo tem um problema de
saúde, conseguem atendimento adequado? Na área de atuação do
Projeto incid, apenas 35% da população acredita que os seus direitos
aos serviços de saúde são respeitados quando necessário, expondo
acentuada percepção de que há violação do direito à saúde nos
municípios. os moradores de itaboraí apresentam a percepção mais
negativa (23,6%), seguido por Maricá (24,8%), teresópolis (26,6%),
saquarema (29,8%), tanguá (30,5%) e são Gonçalo (32,9%). o acesso
à saúde é melhor avaliado nos municípios de Casimiro de abreu e
rio bonito, onde mais da metade do/as entrevistado/as considera
receber atendimento adequado.
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3.3 DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Com relação aos direitos Civis e Políticos, os indicadores
propostos dizem respeito à percepção sobre o “direito a igualdade
e diversidade” que medem a igualdade no acesso aos direitos e o
reconhecimento e respeito à diferença, e o “direito à Participação”,
considerando que o exercício da participação social nos processos
decisórios é condição fundamental para a Cidadania.
A) DIREITO À PARTICIPAÇÃO: PERCEPÇÃO SOBRE
PARTICIPAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS
Participação social é outro aspecto que integra o conceito de
Cidadania efetiva, com o intuito de compreender como os cidadãos
percebem a questão da participação no que tange à garantia de
direitos e à mudança social. este tema busca compreender se a
população se vê responsável e capaz de participar ativamente de
processos decisórios e reivindicatórios.
O indicador Percepção sobre participação e garantia de direitos
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trata da percepção de que pessoas comuns (que não são ligadas ao
governo) podem fazer alguma coisa para garantir os direitos à saúde,
à educação e ao meio ambiente. o resultado se deu através de uma
média positiva das respostas dos/as entrevistados/as às seguintes
questões: você acha que as pessoas que não são ligadas ao governo
podem fazer alguma coisa para melhorar a educação em geral, para
melhorar a saúde em geral e para melhorar o meio ambiente em
geral?
GRÁFICO
Esse indicador revela que 71,2% da população da Área do incid
(aai) considera que as pessoas comuns são capazes de influir nas
decisões relacionadas à garantia de direitos à saúde, à educação e ao
meio ambiente. entre os 14 municípios, essa percepção sofre pouca
variação: itaboraí tem o menor índice (67,6% das pessoas acredita
que pode fazer alguma coisa para melhorar a situação da saúde, da
educação e do meio ambiente) e nova friburgo tem o maior índice
(77,3%).
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B) DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE:
PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO A DIVERSIDADE
o tema da diversidade foi selecionado para possibilitar a análise
da Cidadania Percebida porque, para que os direitos não se tornem
privilégio de alguns, é preciso que sejam garantidos a toda população,
independente de classe social, cor da pele, religião, gênero ou
orientação sexual.
As reivindicações de diversos movimentos quanto a políticas
públicas mais eficazes no que diz respeito ao combate às desigualdades
de raça/etnia, gênero, classe social, que incorporem as questões do
direito à diversidade religiosa e o orientação sexual estão na ordem
do dia dos movimentos sociais. dessa forma, saber qual a percepção
das pessoas sobre o direito a diversidade contribui para mudanças
na medida em que a sociedade pode fazer uso dessa informação para

pleitear a revisão de políticas e criação de novas formas de ações.
Este indicador tem como objetivo medir a percepção sobre
o direito a diversidade a fim de avaliar se as pessoas sofrem
discriminação, ou seja, percebem que são tratadas de forma diferente
por conta dessas 5 cinco razões. a pergunta feita foi a seguinte: “Você
já sofreu ou foi tratado de forma diferente por alguma destas razões?”
(raça/cor da pele; Classe social; religião; Gênero; orientação sexual).
A pesquisa constatou que a violação do direito a diversidade não
é percebida por mais da metade população da Área do incid (aai).
73,8% das pessoas entrevistadas afirmam nunca terem sido tradadas
de forma discriminatórias. os municípios de teresópolis, são Gonçalo
e niterói se situam abaixo da média da aai. nos demais, a percepção
sobre a inexistência de tratamento discriminatório contra si varia de
74,4% em Magé a 82,5% em Cachoeiras de Macacu.
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/ 4. AUSÊNCIAS E DESAFIOS NA
DIMENSÃO DA CIDADANIA PERCEBIDA
Na experiência piloto que o ibase está desenvolvendo na área de
influência do CoMPerJ, o questionário aplicado durante a pesquisa
de campo foi construído em uma fase na qual o Projeto inCid ainda
não havia estabelecido um diálogo direto com a cidadania ativa de
sua área de atuação. a ida ao território, para apresentar os resultados
da pesquisa de fluxo à Cidadania ativa, demonstrou a importância de
construir esta etapa de pesquisa já em diálogo com estas organizações
e movimentos.
Iimporta ressaltar ainda a relevância destacada pela Cidadania

ativa e já incorporada no Projeto inCid de que sejam adicionadas às
metodologias de apuração da percepção cidadã outras ferramentas
metodológicas que possibilitem também revelar as percepções sobre
violações de direitos nos territórios, como o georreferenciamento e a
cartografia social ferramentas que darão ao sistema maior aderência
às lutas da Cidadania ativa em cada território.

/ 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: APROPRIAÇÃO DO
SISTEMA DE INDICADORES COMO FORMA DE LUTA
No sistema de indicadores de Cidadania, a apuração da percepção
cidadã se dá também sobre o conjunto de indicadores construídos e
presentes em todo o sistema. as rodas de diálogo realizadas com a
cidadania participante do incid demostraram que as metodologias
para apurar a Cidadania Percebida constituíram-se também como
um espaço de onde emergiram reflexões que podem balizar propostas
de ação e organização, além de impulso para a produção de novos
indicadores de Cidadania Vivida e Garantida.
As opções metodológicas para construção dos indicadores
de Cidadania Percebida possibilitam apreender a percepção do/a
cidadã/ão “comum” sobre a garantia ou a negação de direitos de
cidadania. assim, envolver na pesquisa a Cidadania ativa é de suma
importância, pois possibilita a apreensão da proposta do sistema de
indicadores da Cidadania de maneira a contribuir decisivamente
para a reflexão e construção de um olhar para o território no qual
atuam sob o ponto de vista do acesso a direitos de Cidadania.
Importa ressaltar ainda que, a partir da discussão sobre o
resultados dos indicadores que compõem esta dimensão da cidadania,
observou-se uma grande diferença de percepção sobre a garantia ou
violação dos direitos em cada município entre o cidadão e cidadã

82

comum (não engajado) e a as organizações e movimentos, militantes
locais que participam do projeto. fato que revelada a necessidade
das organizações e movimentos da sociedade civil investirem em
canais de comunicação com a população em geral tendo por objetivo
fomentar um olhar mais crítico em relação a situação da garantia dos
direitos nos municípios.
O caminho proposto pelo ibase para a construção do sistema
de indicadores de Cidadania é, portanto, de mão dupla: o sistema
possibilita qualificar argumentos, fortalecer a Cidadania ativa na
busca e produção de dados e na incidência sobre políticas públicas
e em seu monitoramento. Para isso, a ferramenta tem que ser
utilizada, avaliada, enraizada, atualizada e servir como instrumento
de mudança, transformação. ao mesmo tempo que organizações e
movimentos se fortalecem na construção do sistema de indicadores
de Cidadania, ele só tem sentido quando absorvido e pulsante na
dinâmica de luta da cidadania em ação por direitos.
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EQUIPE DO PROJETO INCID I
COORDENADOR GERAL

Cândido Grzybowski
COORDENADORA TÉCNICA

SECRETARIA GERAL

Antonia Rodrigues
Cristiane Carvalhal
Iris Patrícia

Nahyda Franca

COORDENADOR COMUNICAÇÃO

Augusto Gazir/Martha Neiva Moreira

COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Luzmere Demoner

ASSISTENTE DE PESQUISA
PESQUISADORAS

Adriana B. Cardoso
Carla Siqueira Campos
Carolina de Freitas Pereira
Eugênia Motta
Fernanda Cristina de Carvalho Mello
Natália Gaspar
Renata Feno Neves
Rita Corrêa Brandão
Vivian Braga de Oliviera
AUXILIARES DE PESQUISA

Manuela P. Lima Green
Juliana Santos de Souza
Beatriz Noronha (Comunicação)
ESTAGIÁRIAS/OS

Daiana da Silva
Rafael Gonzaga
Suellem Henrique da Silva

Rozi Billo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Elaine Amaral

SERVIÇOS GERAIS

Raimundo Dumas

EQUIPE DO PROJETO INCID II
COORDENADOR GERAL

Cândido Grzybowski
COORDENADORA TÉCNICA

Rita Corrêa Brandão

COORDENADORA COMUNICAÇÃO
EQUIPE DE CAMPO
SUPERVISORAS/ES

Alaiane de Fátima
Edgar de Almeida Rios Ramos
Gênesis de Oliveira Pereira
Janaina Gralato Batista
Robson de Aguiar Oliveira
ARTICULADORAS/ES LOCAIS

Ayama Vera A. Prado
Fernanda de Azevedo Milanez
Gerson Vieira Lima
Karla Karina Santos Costa
Luciano Gomes Franklin
Rachel Dias de Oliveira Castro
Regina Carmela Emilia Resende
GRUPO DE REFERÊNCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

Adhemar Mineiro
Alexandre Ciconello
Débora Santana de Oliveira
Flávio Comim
Ilma Rezende
Marcos Otavio Bezerra
Napoleão Miranda
Nelson Delgado
Regina Novaes
Sonia Fleury
Wilson Madeira
CONSULTORAS/ES

Leonardo de Carvalho Silva
Luiz Marcelo Ferreira Carvano
Patrícia Kranz
Ricardo Moitta Monte
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Martha Neiva Moreira
PESQUISADORAS

Adriana Bezerra Cardoso
Bianca Arruda Soares
Renata Feno Neves
AUXILIARES DE PESQUISA

Daiana da Silva
Renata Bazilio
Suellem Henriques da Silva

GRUPO DE REFERÊNCIA TÉCNICO CIENTÍFICA

Adhemar Mineiro
Alexandre Ciconello
Carlos Frederico Loureiro
Débora Santana de Oliveira
Dulce Pandolfi
Eugênia Motta
Flávio Comim
Ilma Rezende
Marcos Otavio Bezerra
Napoleão Miranda
Nelson Delgado
Regina Novaes
Wilson Madeira
CONSULTOR

Luiz Marcelo Ferreira Carvano
SECRETARIA GERAL

EQUIPE DE CAMPO
SUPERVISORAS/ES

Gênesis de Oliveira Pereira
Manuela de Almeida Castor do Amaral
Robson de Aguiar Oliveira
ARTICULADORAS/ES LOCAIS

Aloha Xavier
Ana Bartira da Penha Silva
André de Souza Correia
Ariel Rimes Schottz
Bruna Lassé Araújo
Cristiane Benevenuto de Morais
Daiane Alves da Silva
Edivan de Azevedo Siva da Costa
Franciellen Lourenço Dias Fonseca
Gero Band
Glauco Silva de Oliveira
Karla Karina Santos da Costa
Luciano Gomes Franklin
Monick Silva Dallia da Rosa
Paula Quintanilha
Priscila Marins
Tatiane Costa dos Santos
Zilair Barbosa Silva

Antonia Rodrigues
Cristiane Carvalhal
Iris Patrícia
COORDENADORA ADMINISTRATIVA

Luzmere Demoner

ASSISTENTE DE PESQUISA

Rozi Billo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Elaine Amaral

SERVIÇOS GERAIS

Raimundo Dumas

/ APRESENTAÇÃO
O caderno Cidadania ativa compõe uma coleção de cinco
volumes que visam apresentar o sistema de indicadores de
Cidadania desenvolvido pelo instituto brasileiro de análises sociais e
econômicas - ibase, seus princípios políticos e metodológicos e suas
bases conceituais.
Este volume traz uma apresentação da dimensão de Cidadania
ativa, uma das dimensões da Cidadania efetiva, conceito chave que
norteia toda a proposta. para uma visão do conjunto do sistema, ver
o volume i da coleção.
A síntese apresentada neste documento tem como referência
o território e o trabalho de produção de indicadores de Cidadania
desenvolvido pelo ibase no âmbito do projeto inCid, experiência
piloto realizada em parceria com a petrobras em 14 municípios da
Área de influência do CoMperJ 1 – Complexo petroquímico do
estado do rio de Janeiro. deste modo, estão contidos neste caderno
também a apresentação de alguns dos indicadores construídos,
considerações sobre as ausências e os desafios encontrados para a
produção dos indicadores nesta experiência piloto, além das possibilidades de apropriação do sistema como forma de luta pela
garantia de direitos.
Para o ibase, este é um projeto desafiador que permite testar
um novo modo de pesquisa e ação em apoio à cidadania, visando
a democratização. a partir dessa experiência piloto apresentamse os casos concretos para debater como o sistema funciona, suas
possibilidades, limites e desafios teóricos, metodológicos e políticos.
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/ 2. DIMENSÃO DA CIDADANIA GARANTIDA
A dimensão da Cidadania ativa no sistema de indicadores da
Cidadania investiga as formas de organização política, as ações
cidadãs e a participação da sociedade civil na luta pelos direitos de
cidadania, revelando o tecido associativo local, sua composição,
diversidade e dinamismo, bem como as formas de participação
cidadã nos diferentes espaços existentes. são desenvolvidos, portanto,
indicadores sobre a Cidadania ativa na luta por direitos, a partir de
dados como: manifestações e abaixo-assinados, participação em
ações comunitárias, culturais, esportivas, ecológicas etc. Como
forma de entender a participação cidadã, essa dimensão da Cidadania
investiga ainda ques tões relativas às eleições e ao voto, a participação
em conselhos, comitês e fóruns.
Para a construção dos indicadores da Cidadania ativa são
utilizados tanto dados secundários produzidos pelo ibGe sobre
associativismo, dados de Centrais sindicais sobre sindicalismo, dados
do tribunal superior eleitoral (tse) e tribunal regional eleitoral (tre)
sobre eleitores e eleições, dados sobre participação nas Conferências
Municipais e estaduais preparatórias para as Conferências nacionais,
realizadas nos últimos anos, dados sobre Conselhos, redes e fóruns,
quanto dados primários advindos de pesquisa direta junto à
cidadania local.
A proposta desta dimensão da Cidadania efetiva é produzir
dados sobre a sociedade civil e suas formas de ação cidadã, colocando
tais dados à disposição destes mesmos atores e atrizes como forma
de fomentar a participação, criando condições básicas para que ela
possa acontecer atra vés do trabalho articulado, auto-reconhecido
e potencializado. para tanto, uma das metodologias utilizadas nesta
dimensão é a criação de um banco de dados de espaços e ações de
Cidadania.
Trata-se de uma ferramenta “on line” de cadastro e busca
de informações qualificadas que permite a produção de dados e
indicadores ao mesmo tempo em que se mobilizam as organizações
locais, elas próprias referências dos dados de Cidadania, para mantêla atualizada. este é um processo fundamental na apropriação do
sistema de indicadores de Cidadania como um todo, onde parte
da Cidadania ativa do território faz a radiografia de si mesma e,
no processo, se descobre, se fortalece, se motiva para agir de forma
articulada com outras organizações e movimentos de Cidadania.
Processo engenhoso, que ganha vitalidade a cada novo cadastro,
se tornando mais completo na medida em que avança. em princípio,
nunca acaba, pois a Cidadania não acaba e nem sua capacidade de
resposta criativa a cada situação vivenciada.
Na metodologia do sistema de indicadores de Cidadania está
prevista a consolidação de uma rede Local de atuação cidadã a partir
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de um trabalho de identificação de lideranças, grupos e organizações
da sociedade civil, atuantes nos territórios trabalhados. inicialmente,
as organizações dialogam e participam de atividades desenvolvidas
no âmbito do projeto, passando gradativamente à construção
coletiva de alguns indicadores visando a adoção dos indicadores de
Cidadania como instrumento de ação na prática do controle social
sobre políticas públicas. Uma rede habilitada e legitimada na área de
atuação, portanto, é condição indispensável para a apropriação do
sistema de indicadores de Cidadania como instrumento de avaliação
permanente da Cidadania nos territórios específicos. a presença
de representantes destas organizações locais na equipe de trabalho
é também uma estratégia de sustentabilidade do próprio sistema
de indicadores. esta rede passa a ser o suporte da Cidadania ativa
organizada no território. espera-se como resultado a apropriação do
sistema pela Cidadania ativa, como parte do fortalecimento da rede
associativa.
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Na experiência piloto do sistema de indicadores de Cidadania
foram produzidos nove indicadores da dimensão da Cidadania
ativa referentes à organização, às ações e espaços de participação
da sociedade civil na luta pelos direitos no território de atuação do
projeto 2 .
Destes, sete foram produzidos a partir das informações
cadastradas no banco de dados de espaços e ações de Cidadania
construído no âmbito do projeto inCid 3 . tais indicadores
utilizaram informações referentes aos números de espaços e ações
de Cidadania cadastrados (instituições, organizações, grupos, etc.)
conforme seu engajamento específico na luta por direitos (direito
ambientais, direito à saúde, à educação e à igualdade e diversidade).
além destes, foi criado ainda o indicador participação na Luta por
direitos – densidade de Vozes Cidadãs que tem sua composição
formada pelo número total de “espaços de cidadania” cadastrados
no banco de dados dos 14 municípios (instituições, organizações,
grupos organizados, etc.) divididos pelo número total de habitantes
estimados para esses municípios no ano de 2013, segundo o ibGe.
É importante salientar que esses indicadores fazem parte de um
construto comum e dinâmico que vai sendo atualizado a medida em
que se amplia o cadastramento e apropriação desta ferramenta pela
Cidadania ativa local.
Além destes, foram produzidos outros dois indicadores: um
deles utilizando como fontes de dados informações do tse para
construção do indicador sobre direito à participação através do
Voto; o outro, também sobre o direito à participação, construído a
partir de pesquisa direta sobre a participação Cidadã nos Conselhos
de direitos no território de atuação do projeto.
Nesta publicação, são apresentados cinco dos indicadores
construídos com o objetivo de propiciar um debate sobre como
o sistema funciona, as possibilidades e os desafios teóricos,
metodológicos e políticos enfrentados na produção dos indicadores
desta dimensão da Cidadania.

A) DIREITOS AMBIENTAIS: PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ PELO MEIO AMBIENTE
Na esfera dos direitos Coletivos, os direitos ambientais são
analisados pelo indicador participação Cidadã pelo Meio ambiente
composto a partir do número de cadastro cujo tema de atuação e
militância foi selecionado o “socioambiental”, contido como uma
das opções de cadastro do banco de dados de espaços e ações da
Cidadania. o número de espaços constante no cadastro do banco
de dados foi dividido pelo total da população de cada município
e multiplicado por 1.000 de modo a revelar a densidade do tecido
associativo local pelo Meio ambiente em cada uma das cidades da área
de atuação do inCid. este indicador trata portanto da quantidade de
pessoas residentes nesse território por espaço de participação cidadã
que atua pelo Meio ambiente. Quanto maior o número de espaços
de participação cidadã, maior a densidade do tecido associativo local
em relação ao número total de residentes no município.
Os direitos à participação pelo Meio ambiente ganham força,
assim como tantos outros, com a Constituição de 1988 que tratou
de cuidar da implementação de mecanismos de democracia direta e
participação social nas políticas públicas. nela, o tema socioambiental
é parte de um capítulo específico que refere-se aos direitos e garantias
fundamentais que todos/as têm ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado de uso comum que garanta uma boa qualidade de vida
para todos e todas.
Em relação à luta da cidadania local pela garantia de direitos no
âmbito “socioambiental”, o número de instituições, organizações,
grupos organizados, entre outros cadastrados até 31 de julho de
2014 no banco de dados, observa-se que os municípios de silva
Jardim (0,421), Cachoeiras de Macacu (0,395) e Casimiro de abreu
(0,390) são os municípios que apresentam a maior relação entre
número de espaços de participação cidadã pelos direitos ambientais
e a população residente. Já tanguá, até a data citada, não possuía
nenhum espaço de Cidadania ativa cadastrada no banco de dados
que atuava no âmbito “socioambiental”.

3.1 DIREITOS COLETIVOS
os direitos Coletivos são direitos que dizem respeito ao que
é comum a toda a coletividade, necessariamente compartilhados
entre todos e todas sem distinção, e exigem uma ação positiva do
estado no sentido de criar mecanismos adequados que promovam
concretamente suas condições não se limitando apenas à produção
de leis. na dimensão da Cidadania ativa, como parte dos direitos
Coletivos, foram construídos indicadores referentes aos espaços e
ações cidadãs pelo direito ambiental.
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3.2 DIREITOS
CULTURAIS

SOCIAIS,

ECONÔMICOS

E

Os direitos sociais, econômicos e Culturais dizem respeito aos
direitos a uma vida digna, com acesso equitativo da população aos
benefícios e às possibilidades disponibilizadas pelo desenvolvimento
tecnológico, científico e cultural. o acesso comum deve ter ampla
dimensão e diversidade segundo idade, inserção social e demandas
de identidade e cultura. a equidade é, portanto, a parte central desses
direitos. ter as mesmas condições de acesso ao alimento, à educação,
ao saneamento básico,
À moradia, à saúde, ao transporte, à seguridade social, à terra
para produzir e viver, ao trabalho, à renda etc. fazem parte da luta por
assegurar esses direitos fundamentais. no sistema de indicadores de
Cidadania desenvolvido pelo ibase, na dimensão da Cidadania ativa,
através do projeto inCid, temos indicadores de direito à educação,
direito à saúde e direito ao trabalho.
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A) DIREITO AO TRABALHO E RENDA:
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ PELO DIREITO AO
TRABALHO
As lutas e reivindicação pelo direito ao trabalho são históricas,
marcadas principalmente pela presença de sindicatos e outras
associações trabalhistas. no brasil, a criação de um sistema de proteção
do/a trabalhador/a no início do século XX remonta a uma série
de reivindicações e conquistas de melhores condições de trabalho,
salários e outras garantias em relação aos direitos trabalhistas em
ações históricas como a Consolidação das Leis trabalhistas (CLt).
Nas últimas décadas, assistiu-se ao desmonte de vários direitos
sociais conquistados, flexibilização e precarização do trabalho.
no entanto, vários movimentos sociais e organizações civis vêm
agregando nas suas bandeiras a luta pelo direito ao trabalho, tais
como o Movimento sindical, o Movimento de trabalhadores sem
terra, organizações e Movimentos de Mulheres, organizações e
Movimentos pela igualdade racial, entre outros, fortalecendo as

/ 3. INDICADORES DA CIDADANIA ATIVA

diversas lutas dos movimentos operário e trabalhista.
Neste sentido, o inCid, através das informações disponíveis
no banco de dados de espaços e ações de Cidadania organizou um
indicador a partir do número de cadastros de espaços de participação
cidadã na luta pelo direito ao “trabalho e renda” na área de atuação do
projeto. esse número de espaços cadastrados no banco de dados foi
dividido pelo total da população de cada município e multiplicado
por 1.000 de modo a revelar a densidade do tecido associativo local
pelo direito ao trabalho e renda em cada uma das cidades da área de
atuação do inCid. este indicador trata portanto da quantidade de
pessoas residentes nesse território por espaço de participação cidadã
que atua por “trabalho e renda”, considerando o total de residentes
nos municípios.

Desta forma, considerando as instituições, organizações, grupos
organizados cadastrados no banco de dados de espaços e ações de
Cidadania cujo tema de atuação é “trabalho e renda” em relação ao
total da população, silva Jardim (0,702) e Cachoeiras de Macacu
(0,593) apresentam a maior relação entre número de espaços de
participação cidadã pelo trabalho e a população residente.
Os municípios de são Gonçalo (0,025) e itaboraí (0,067), ao
contrário, apresentam os menores índices nesta relação. nota-se
que embora os índices de são Gonçalo e itaboraí sejam tão baixos,
em todos os municípios do território foram encontrados espaços
de participação cidadã que atuam na luta pelo direito ao trabalho e
direito à renda.
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3.3 DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Os direitos Civis e políticos incluem as proteções e promoções
de direitos definidos pela igualdade e relacionados à possibilidade
de participação plena na vida em sociedade, com liberdade e
possibilidade de expressão de todos/as os/as cidadãos e cidadãs por
lei.
Na experiência piloto do sistema de indicadores da Cidadania, na
dimensão da Cidadania ativa buscou-se avaliar os espaços de ação na
luta pelo direito à igualdade e diversidade por meio dos indicadores
de participação Cidadã pelos direitos das Mulheres e participação
Cidadã pela igualdade racial. Com relação ao direito à participação,
ainda utilizando as informações cadastradas no banco de dados de
espaços e ações de Cidadania, construiu-se o indicador participação
e densidade de Vozes Cidadãs. Usando dados do tse foi produzido
o indicador de direito à participação: participação Cidadã através
do Voto e por meio de pesquisa junto aos Conselhos de direitos que
atuam nos 14 municípios, construiu-se o indicador participação
Cidadã nos Conselhos de direitos.
A) DIREITO À PARTICIPAÇÃO: PARTICIPAÇÃO E
DENSIDADE DE VOZES CIDADÃS
Um aspecto crucial na democratização – entendida como
processo de conquistas cidadãs substantivas de diferentes direitos –
depende do quanto a própria cidadania se organiza e participa,
Exercendo sua responsabilidade instituinte e constituinte
da democracia. trata-se de exercer o papel de cunha entre estado
e mercado, de força, de pressão sobre os detentores de poder,
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formuladores/as e executores/as de políticas públicas e sobre a
estrutura e processos econômicos.organizando-se e participando,
a cidadania cria as diversas identidades de sujeitos coletivos e sua
própria autonomia, desenvolve o tecido associativo e define o seu
modo de ação. no processo, ainda, difunde uma cultura de direitos
de cidadania e fortalece a sociedade civil nos territórios de cidadania,
seu locus por excelência de vida social.
Ainda com os dados cadastrados no banco de dados de espaços e
ações de Cidadania, para o eixo dos direitos Civis e políticos no direito
à participação foi desenvolvido o indicador participação e densidade
de Vozes Cidadãs que é composto a partir da população estimada
em 2013 pelo ibGe dos 14 municípios do território e os cadastros
de espaços de Cidadania (instituições, organizações, grupos, etc.)
presentes no referido banco de dados. este indicador trata portanto
da quantidade de pessoas residentes nesse território por espaço de
participação cidadã, ou seja, o cálculo para cada município foi o
número de espaços cadastrados dividido pela população estimada
em 2013. o resultado foi multiplicado por 1.000. a “densidade de
Vozes Cidadãs” é o número de entidades por cada 1.000 habitantes
do município. Quanto maior o número de espaços de participação
cidadã, maior a densidade do tecido associativo local em relação ao
número total de residentes no município.
Na área de atuação do inCid, Cachoeiras de Macacu (1,83),
silva Jardim (1,78) e Casimiro de abreu (1,71) apresentam a maior
relação entre número de espaços de participação cidadã e a população
residente. os demais municípios apresentaram índices abaixo de 1. os
menores índices foram encontrados em são Gonçalo (0,10), Magé
(0,25) e itaboraí (0,33).

B) DIREITO À PARTICIPAÇÃO: PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ NOS CONSELHOS DE DIREITOS
Ainda dentro dos direitos à participação, a participação da
sociedade civil em conselhos (da assistência social, saúde, direitos
das mulheres, juventude, educação, política urbana, igualdade racial,
desenvolvimento rural e sustentável, meio ambiente, entre outros)
se constitui como um importante canal na defesa e afirmação dos
direitos. para criar indicadores na dimensão da Cidadania ativa, foi
feita uma pesquisa diretamente às prefeituras Municipais e realizados
Grupos focais com Conselheiros/as Municipais de políticas públicas
(representantes de secretarias Municipais e da sociedade Civil).
assim, o projeto inCid reuniu uma série de informações e dados para
qualificação e construção do indicador participação Cidadã nos
Conselhos de direitos.
A partir dos Grupos focais realizados, os/as representantes da
sociedade civil preencheram uma ficha de identificação política das

instituições que representam. Com estes dados criou-se uma tipificação condizente com a organização do banco de dados de espaços
e ações de Cidadania. assim, o indicador é o resultado da incidência
de organizações civis e grupos organizados que participam dos
conselhos de direitos nos municípios do território analisado. a partir
das informações destacadas, as organizações e grupos organizados
agrupados em “associações” e “Grupos Comunitários” são
responsáveis por 48,2% da composição dos conselhos participantes,
seguido de “espaços ou grupos religiosos” com 12,2% e sindicatos
com 10%. as menores taxas foram encontradas em trabalhadores
rurais”, “povos/Comunidades tradicionais”, “partidos políticos” e
“Cooperativas”, cada um com 03% na incidência nos conselhos de
direitos. embora estes espaços apareçam com um baixo índice é
importante destacar sua presença nos conselhos. no bloco “outros”
foram agrupados os espaços de participação cidadã cuja temática foi
“não informado”.
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Outras informações utilizadas para qualificar esse indicador, tais
como: as informações sociodemográficas dos conselhos, a existência
e frequência de contato com uma base de apoio que remete à questão
da representatividade4 e do retorno das informações do conselho à
população (como questões essenciais no que se refere ao conteúdo
da participação) e a participação em conselhos de outras esferas
(estaduais e nacionais) foram consideradas em outros conteúdos
produzidos pelo projeto piloto dos sistema de indicadores da
Cidadania efetiva do ibase.
C) DIREITO À PARTICIPAÇÃO: PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ ATRAVÉS DO VOTO
Também como parte dos direitos à participação, o indicador
participação Cidadã através do Voto, utilizando dados solicitados ao
tse, faz parte da dimensão Cidadania ativa enfatizando a relevância
do voto como resultado histórico de grandes lutas por direitos Civis
e políticos fundamental ao sistema democrático.
Com a Constituição de 1988, o voto obrigatório a todos os/as
eleitores/as, passou a ser extensivo facultativamente aos/às jovens
entre 16 e 17 anos, analfabetos/as e pessoas com mais de 70 anos.
a participação pelo voto no processo eleitoral é um mecanismo que
inclui direitos e deveres essenciais e fundamentais para a democracia
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representativa que temos hoje no brasil, em que os/as cidadãos
e cidadãs elegem seus representantes políticos nas três esferas de
governo e para instâncias do poder legislativo.
O ato de votar representa o exercício prático de um direito de
cidadania e uma importante atividade na concepção da garantia
da democracia. Mais do que uma simples discrição do número de
votantes, o objetivo desse indicador é que a sociedade civil da área
desenvolva um olhar de acompanhamento sistemático do processo
eleitoral a fim de proceder um conjunto de análises possíveis sobre
os processos políticos e a correlação de forças contidas não somente
nas candidaturas e nos mandatos eleitos mas também contido no
movimento cidadão de ir ou não às urnas, expressando em ambos os
atos suas posições políticas. a nossa intenção futura é conseguir fazer
uma geografia política do voto nesse território.
Dados do tribunal superior eleitoral (tse) mostram que o número
de eleitoras/es cadastradas/os na área de atuação do inCid que
compareceram às urnas no primeiro turno para deixar seu voto entre
2000 e 2012 correspondem a uma média de 85,7% da população de
votantes. o que revela que aproximadamente 14,3% das/os eleitoras/
es cadastrados não cumprem seu dever de participar do processo
eleitoral, como pode ser observado na tabela abaixo.

/ 3. INDICADORES DA CIDADANIA ATIVA

A importância da participação nas eleições através do voto em si,
está ligada à manutenção e interesse por um processo democrático,
construído historicamente nas lutas de base por igualdade e
sancionado pela sociedade da forma como se encontra. o gráfico
abaixo mostra 11,1% variação de comparecimento em 2012 nas

eleições Municipais da população de eleitoras/es por municípios da
área de atuação do inCid, que vai de 86,3% em tanguá a 80,5% em
niterói.
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/ 4. AUSÊNCIAS E DESAFIOS NA
DIMENSÃO DA CIDADANIA PERCEBIDA
Um desafio a ser enfrentado quando se analisa as formas de
participação da sociedade civil na luta por direitos é lidar com a
ausência de dados e falta de informações oficiais e qualificadas de
fácil acesso, como o caso de indicadores de eleições a respeito de
eleitores facultativos que necessitaram de solicitações ao tse (que não
foram atendidas), por exemplo, representa uma batalha permanente
a ser travada com os órgãos públicos.
Da mesma forma, quando os indicadores que são produzidos
com referência municipal, como no caso da experiência do inCid, e
as informações disponíveis possuem outro tipo de recorte (regional
ou estadual), como no caso da participação nos Comitês de bacias
Hidrográficas por exemplo, há uma dificuldade de gerar indicadores
que falem especificamente de tais territórios cuja referência

94

geográfica é diferente. entre os grandes desafios dessa dimensão do
sistema de indicadores de Cidadania está ainda o desenvolvimento
de uma cultura local que garanta a alimentação constante e a
utilização do banco de dados de espaços e ações de Cidadania como
ferramenta de referência de autoconhecimento e propulsora de
contatos entre grupos, fortalecimento da rede Local e que funcione
também como um termômetro para medir a atuação da cidadania do
território trabalhado. desta forma, a sua maior contribuição é ajudar
a cidadania local a participar ativamente e incidir nos processos
de mudança em curso. aqui, basta lembrar a surpresa causada às
próprias organizações de Cidadania ativa do território do inCid ao
descobrirem que são tantas: mais de 1.400 cadastradas no banco de
dados até final de julho de 2014.

/ 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: APROPRIAÇÃO DO
SISTEMA DE INDICADORES COMO FORMA DE LUTA
A participação política é o meio pelo qual a Cidadania é efetivada
e uma democracia substantiva é alcançada. entendida enquanto um
direito, é também uma luta constante por sua própria ampliação.
a participação não está dada ou garantida a todos em igualdade de
condições, precisa ser conquistada em todos os conjuntos de direitos
sejam eles direitos Civis e políticos, direito sociais, econômicos e
Culturais e direitos Coletivos.
A participação qualificada, o fortalecimento e empoderamento
de lideranças, núcleos populares e organizações da sociedade civil
na consolidação e desenvolvimento da proposta do sistema de
indicadores de Cidadania é uma aposta de suma importância que
não deve ser secundarizada, nos territórios em análise. isto implica
em levar em consideração também as diferenças na capacidade
de participação de diferentes sujeitos ou grupos sociais. Criar as
condições para a maior diversidade de grupos atuantes participarem,
principalmente aqueles que sempre estiveram em condições de
maior vulnerabilidade social, é fundamental.
O objetivo do sistema de indicadores de Cidadania, no âmbito da
dimensão da Cidadania ativa, é tornar o banco de dados de espaços
e ações de Cidadania uma ferramenta nas mãos da Cidadania ativa

para se avaliar e potencializar a sua ação. deste modo, tanto este banco
de dados quanto os indicadores da Cidadania ativa funcionam como
um espelho cujo reflexo é a própria participação cidadã no território.
apropriar-se destas ferramentas e acompanhar seu desenvolvimento
representa um exercício permanente de ação e instrumentação na
luta pela garantia de direitos.
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PROGRAMA

DIA 26 – TERÇA FEIRA
09:00 – 09:30
CREDENCIAMENTO
09:30 – 10:00

ABERTURA

MESA 1 – A Proposta de Indicadores de
Cidadania do Ibase

10:00 – 12:00

Participantes:
Rita Corrêa Brandão (IBASE)
Nahyda Franca (IBASE)
Adriana Bezerra Cardoso (IBASE)
Bianca Arruda Soares (IBASE)
Renata Feno Neves (IBASE)
Genesis de Oliveira Pereira (IBASE)
Manuela de Almeida C. do Amaral (IBASE)
Robson de Aguiar Oliveira (IBASE)
Facilitador: Cândido Grzybowski (IBASE – DIRETOR)
Advogados do público presente: Sandra Plaisant Jouan (IBASE) e
José Sérgio Leite Lopes (UFRJ)

12:00 – 14:00

ALMOÇO

14:00 – 16:00

MESA 2 – Dimensão da Cidadania Vivida

Participantes:
Maria Felizberta Baptista Trindade (CONSELHO DOS DIREITOS DA
MULHER - NITERÓI)
Guacira Oliveira (CFEMEA)
Jorge Kayano (POLIS)
Enéias da Rosa (INESC)
Antonio Carlos Alkmim dos Reis (IBGE)
Haroldo Lopes dos Santos (DATASUS)
Facilitadora: Eugênia Motta (MUSEU NACIONAL/UFRJ - GRUPO DE
REFERÊNCIA)
Advogados do público presente: Marcos Otávio Bezerra (PPGS/
UFF – GRUPO DE REFERÊNCIA) e Frederico Loureiro (LIEAS-FE/UFRJ –
GRUPO DE REFERÊNCIA)

16:00 – 16:30

CAFÉ

16:30 – 18:30

MESA 3 – Dimensão da Cidadania Garantida

Participantes:
Ana Maria Gomes de Almeida (CONSELHO DAS CIDADES - TERESÓPOLIS)
Darci Frigo (TERRA DE DIREITOS)
Vânia Regina Carvalho (FASE–PA/FUNDO DEMA)
Julia Esther de Castro França (PAD)
Fábio Meirelles Hardman de Castro (MEC)
Leonardo de Carvalho Silva (SESEG)
Facilitador: Adhemar Mineiro (DIEESE – GRUPO DE REFERÊNCIA)
Advogadas do público presente: Iara Amora (CAMTRA) ,
Ilma Rezende (Ess/UFRJ – GRUPO DE REFERÊNCIA)

DIA 27 – TERÇA FEIRA
09:30 – 10:00
CAFÉ
10:00 – 12:00

MESA 4 – Dimensão da Cidadania

Percebida
Participantes:
Elâne Feijó Veloso de Souza (FUNDEB - RIO BONITO)
Cleonice Dias (CEACC)
Leonardo Maggi Bauer (MAB)
Ronaldo dos Santos (CONAQ)
Gabriel Sampaio (MJ)
Paulo Jannuzzi (MDS)
Fábio Kobol Fornazari (SGPR)
Pedro Cunca Bocayuva (NEPP/UFRJ)
Facilitadora: Regina Novaes (IFCS/UFRJ – GRUPO DE REFERÊNCIA)
Advogados do público presente: Claudius Ceccon (CECIP) ,
Alexandre Ciconello (ANISTIA INTERNACIONAL – GRUPO DE REFERÊNCIA)

12:00 – 14:00

ALMOÇO

14:00 – 16:00

MESA 5 – Dimensão da Cidadania Ativa

Participantes:
Flávio Lontro (PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO DE CARANGUEJEIROS,
PESCADORES E AMIGOS DE ITAMBI - ITABORAÍ)
Sérgio Haddad (FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS)
Adriana Ramos (ISA)
Lucia Xavier (CRIOLA)
Viviane Melo (PREFEITURA DE NOVA FRIBURGO)
Roberto Fragale (JUIZ DA ÁREA DE TRABALHO)
Henri Acselrad (IPPUR / UFRJ)
Patricia Portela (UEMA)
Facilitador: Leandro Valarelli (CEU/CONSULTOR INDEPENDENTE)
Advogados do público presente: Napoleão Miranda (PPGSD/ UFF –
GRUPO DE REFERÊNCIA) e Maria Elena Rodriguez (IBASE)

16:00 – 16:30

CAFÉ

MESA 6 – Potencial dos Indicadores
de Cidadania na Luta por Direitos Humanos e Democracia
Substantiva no Brasil

16:30 – 18:30

Participantes:
Paulo Carbonari (MNDH)
Alan Pinheiro (INSTITUTO RAÍZES EM MOVIMENTO)
Atila Roque (ANISTIA INTERNACIONAL)
Ivônio Barros Nunes (ASSESSOR PARLAMENTAR)
Artur Sinimbu Silva (SECRETARIA DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DEIGUALDADE RACIAL)
Nilcéa Freire (FUNDAÇÃO FORD)
Facilitador: Cândido Grzybowski (IBASE)
Advogados do público presente: Dulce Pandolfi (FGV – GRUPO DE
REFERÊNCIA) e Nelson Delgado (CPDA/UFRRJ – GRUPO DE REFERÊNCIA)
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/ MESA DE ABERTURA
PARTICIPANTES
Cândido Grzybowski ( Diretor do Ibase)
José Sérgio Leite Lopes (Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ)

99

ABERTURA DA CONFERÊNCIA CIDADANIA
EFETIVA E DIREITOS HUMANOS - IBASE
•

Desejo de uma boa Conferência a todos e todas

•
Agradecimentos:
- Aos Correios e à Petrobras, patrocinadores da Conferência;
- Ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos do Fórum de Ciência
e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela cessão do
espaço para a conferência;
- Ao Professor José Sérgio Leite Lopes, diretor do Colégio
Brasileiro de Altos Estudos do Fórum de Ciência e Cultura da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e associado do Ibase;
- A todos e todas que aceitaram integrar as mesas e a todos e
todas que vieram de longe para se integrar à Conferência, atendendo
ao convite para nos ajudar a pensar nessa proposta.
•
Em 2014 o Ibase comemora 33 anos de criação. O Ibase
é um micro exemplo da democratização brasileira, seus fundadores
são exilados que voltam ao Brasil após a Anistia e se engajam no
processo de radicalizar essa possível democracia no Brasil. A missão
do Ibase é exatamente essa. Betinho, que é um dos fundadores do
Ibase, junto com Carlos Afonso, Marcos Arruda, indiretamente
Paulo Freire, foram todos exilados que, juntos, discutiram a ideia
de um instituto para a base - Ibase, só depois nomeou-se Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, nome menos ousado,
como Betinho costumava dizer.
•
Neste ano comemoramos também 30 anos de um livrinho
emblemático, escrito pelo Betinho, publicado em 1984. Um livro
que fez história: Como se faz análise de conjuntura? Exatamente
para municiar movimentos, organizações, nesse esforço de incidir,
de como incidir. Esse livro já está na 24ª edição pela Editora Vozes.
Para lembrar esta data a gente resolveu fazer uma coletânea que se
chama: Conjuntura 2014, Desafios da Cidadania Ativa. São 34
textos que discutem cidadania sob diferentes aspectos. São visões
críticas, no sentido de como podemos avançar e de onde estão os
desafios. Uma versão preliminar dos textos está disponível no site
do Ibase: www.Ibase.br.
•
Motivações da Conferência: Há muito tempo existe no
campo político um debate, e ele se intensificou com o processo do
Fórum Social Mundial, que questiona a hegemonia da economia
na avaliação da qualidade da nossa vida e, sobretudo, a hegemonia
do PIB, que é o indicador mais usado para medir o nível de
desenvolvimento dos países. Muitas iniciativas surgiram, desde
o IDH, como o esforço de criar indicadores alternativos, como o
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índice de felicidade humana, entre outros. O Ibase já vem há muitos
anos discutindo como criar indicadores de direitos humanos.
Nós entendemos direitos humanos como direitos de cidadania.
Levantamos como tese que a cidadania é instituíste e constituinte
da sociedade e que tanto o Estado, quanto a economia, em última
análise, são determinados pela cidadania. Nós queremos avaliar
o estado da cidadania e avaliá-lo pela efetividade dos direitos de
cidadania.
•
Desde os anos finais da primeira década de 2000 o Ibase
montou esta proposta que felizmente teve o apoio da Petrobras para
fazer um estudo piloto. O objetivo do seminário é apresentar esta
experiência piloto publicamente, como uma proposta de indicadores
alternativos para se medir a cidadania. Mas são indicadores e são
instrumentos de luta ao mesmo tempo, eles são criados para engajar
na mudança da situação. Não é só para avaliar, não é só para tirar
fotografia do estado da sociedade, mas é para a gente tentar mudar
esse estado, essa é a grande motivação.
•
A gente espera críticas, comentários e sugestões para
desenvolvermos novos aspectos, como comentários de outras coisas
que a gente não lembrou aqui. Nós queremos melhorar esse sistema,
nós queremos aperfeiçoar para outras realidades – além de continuar
nesse território que se tornou também um território do Ibase hoje.
A gente se envolveu tanto nessa área com a população, com as
organizações, movimentos desta área, que hoje nós nos sentimos
parte dele.
•
Metodologia da Conferência: são seis mesas redondas
grandes. A ideia é que não haja exposições. Haverá debates entre os
participantes e o facilitador fará questões provocadoras. Enquanto
isso o público presente levantará o maior número de questões por
escrito. Comentários, sugestões, críticas. Em todas as mesas terão
dois advogados, eles vão receber essas questões e expor seus sentidos.
Vão olhar as questões, ver o sentido delas, organizá-las e comentar.
Todo o material irá compor a memória da conferência. A última
parte da mesa vai comentar as questões que vieram do público. Se
o público quiser mandar depois questões pela internet também são
bem-vindas.
•
Agradecimentos nominais à equipe de apoio do Ibase, à
equipe de campo do Projeto Incid, ao Grupo de Referência Técnico
Científico e aos participantes da 1ª e 2ª etapas do Projeto.

COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
•
O Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ fica localizado na Av. Ruy Barbosa,
762, Flamengo, Rio de Janeiro. Pertence ao Fórum de Ciência e
Cultura da UFRJ, promove o intercâmbio de professores entre
as universidades no Brasil e no exterior e realiza pesquisas. Neste
prédio funciona uma parte da administração do Fórum de Ciência
e Cultura, parte de divulgação científica e cultural da universidade
Federal do Rio de Janeiro, possui vários centros afiliados, funciona a
editora da Universidade e tem o sistema de bibliotecas. Funcionam
também iniciativas novas como a Universidade da Cidadania (que é
uma parte de extensão de cursos para movimentos sociais, sociedade
civil) e estamos tentando construir um centro de memória digital
de movimentos sociais. Além de ser um lugar de intercâmbio entre
professores é também um lugar de troca com a sociedade civil;
•
Este Colégio agradece ao Ibase a oportunidade de sediar
um evento tão importante da cidadania coletiva, dos indicadores de
cidadania e ter aqui uma instituição como o Ibase, que desde o final
dos anos 70, início dos anos 80, vem assessorando e trabalhando
junto com a sociedade civil, junto com os movimentos sociais,
sempre aperfeiçoando os métodos de trabalho. Ter este evento
realizado neste espaço simboliza essa união da universidade com os
movimentos sociais, com a sociedade civil;
•
Nos anos 80 a sede do Colégio Brasileiro de Altos Estudos
da UFRJ era o chamado CEU, Centro de Estudantes Universitários,
onde foram realizadas várias reuniões do comitê da Anistia, de
partidos políticos e de várias iniciativas. Neste prédio que está sendo
reformado gradativamente. Que este local seja uma sede de acolhida,
para as ONGs, para a sociedade civil, para instituições como o Ibase.
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/ MESA 1 – A PROPOSTA DE INDICADORES
DE CIDADANIA DO IBASE
PARTICIPANTES
Mesa Redonda:
Rita Corrêa Brandão (Coordenadora Técnica do Projeto Incid / Ibase)
Nahyda Franca (Ex-Coordenadora Técnica do Projeto Incid / Ibase)
Adriana Bezerra Cardoso (Pesquisadora do Projeto Incid / Ibase)
Bianca Arruda Soares (Pesquisadora do Projeto Incid / Ibase)
Renata Feno Neves (Pesquisadora do Projeto Incid / Ibase)
Gênesis de Oliveira Pereira (Supervisor de Campo do Projeto Incid / Ibase)
Manuela do Amaral (Supervisora de Campo do Projeto Incid / Ibase)
Robson de Aguiar Oliveira (Supervisor de Campo do Projeto Incid / Ibase)

Facilitador:
Cândido Grzybowski (Diretor do base)

Advogados do público presente:
Sandra Plaisant Jouan (Coordenadora do Ibase)
José Sérgio Leite Lopes (Museu Nacional / UFRJ)
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/ SÍNTESE DAS PRINCIPAIS IDEIAS
•
A primeira questão colocada para a mesa foi sobre os
desafios políticos, teóricos e metodológicos para uma equipe que
não vem da produção de indicadores em geral. O desafio que nos
colocamos de irmos, um pouco no legado do Betinho, é que não cabe
a nós fazermos os melhores indicadores, e sim mostrar plausibilidade,
possibilidade e legitimidade de um olhar de cidadania sobre os
dados existentes. Quem produz dados, que melhore a produção. Na
verdade estamos com o sistema de indicadores, criticando o próprio
sistema de produção de dados, sob o ponto de vista de direitos.
•
Os Indicadores de cidadania eram uma busca do Ibase.
Em 2011 houve a oportunidade de experimentar a criação de um
sistema de indicadores para um determinado território. Foi realizada
uma oficina com várias pessoas, especialistas, associados do Ibase,
convidados, para montar a perspectiva deste sistema de indicadores.
Foi um desafio montar uma equipe que desse conta de criar
indicadores, pautados por direitos de cidadania e que dialogassem
com os atores locais. Nós nos apoiamos muitíssimo no grupo de
Referência Técnico Científico, que colaborou, desde o início, com a
montagem deste sistema, mantendo um diálogo permanente.
•
Os pesquisadores do Ibase envolvidos com a proposta não
eram especialistas em indicadores, foram se construindo no fazer
do projeto Incid. O mergulho nos dados existentes possibilitou um
olhar de cidadania e o descobrimento que eles não são feitos para
revelar as violações de direitos ou a garantia deles. O grande destaque
e aprendizado foi a forma de apropriação dos dados existentes e a
forma de produzir dados que realmente viessem a revelar questões
que façam sentido para as pessoas, que unam a militância cidadã no
território disperso. É para isso que o projeto existe. Este é o grande
desafio do Projeto: conseguir traduzir dados e produzir indicadores
que façam sentido para as pessoas que estão militando, que estão na
luta pela garantia e ampliação de seus direitos em seus territórios.
•
A Área de atuação do Incid, na realidade, não se
concretizava como território, eram apenas 14 municípios que
estavam na área de abrangência do Comperj. O território não tinha
uma identidade de território, eram 14 municípios muito diversos,
alguns da parte metropolitana do estado do Rio de Janeiro, outros da
baixada litorânea, outros da área serrana. Não havia uma identidade
entre eles, sendo uns urbanos, outros mais agrícolas. A coletânea de
informações e dados foi bastante complicada por conta disso.
•
Nos primeiros contatos com o território, no final de 2011,
a equipe do Ibase tinha que levar algum esqueleto para debater com
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a cidadania. Então alguns dados foram coletados do IBGE do censo
de 2010. A fonte mais oficial e fidedigna era o IBGE. A equipe levou
muita paulada em campo, quando chegou com os dados. Eram dados
oficiais que tinham um olhar do município, mas que não revelavam
exatamente o que a população tinha de si próprio.
•
O grande desafio do indicador de acesso a terra foi construir
com os trabalhadores um indicador que falasse da identidade deles.
O primeiro desafio foi mostrar que um indicador teria importância
para eles. Envolvemos três municípios: Cachoeiras de Macacu, Silva
Jardim e Casimiro de Abreu. A primeira atividade foi em Casimiro
de Abreu, no acampamento Sebastião Lan. Para discutir o indicador
foram necessárias a realização de assembleias, produzir materiais e
ouvi-los. Então o desafio era produzir informação que eles pudessem
alimentar constantemente e mostrar a desigualdade no campo. Para
isso construímos este indicador que mostra que a forma de aquisição
de terras tem relação com a assistência técnica de acompanhamento,
do próprio desenvolvimento do assentamento. Com isso mostramos
que existe uma política agrícola que chamamos de “reforma agrária
de mercado” que alimenta uma forma de aquisição de terra em que,
na verdade, o(a) trabalhador(a) termina se envolvendo mais em
dívidas e não consegue se desenvolver.
•
A agricultura familiar possui 30% da renda do município.
Esse é um desafio para a nova etapa do projeto: como conseguir
mensurar e produzir dados sobre a agricultura familiar?
•
A intenção do Ibase, na primeira fase, era produzir uma
chave de leitura de dados, que de alguma forma já existe. Outra
questão é a própria produção de dados. Como conseguir dados nestes
municípios para criar um indicador de direito ao transporte, sobre a
mobilidade? Nós teremos que criar com a população. Agora nesta
etapa teremos que desenvolver um sistema que permita ver onde não
há transporte. Pois os órgãos não são transparentes. Também com
relação à segurança, a organização do estado não facilita o acesso
a informação, nem no judiciário. As tais comarcas da justiça não
são organizadas pelo município e o dado não é apresentado para
o município. A polícia também não se organiza assim, ela registra,
mas somente ao nível do estado se consegue os dados – e não pelos
municípios. Estamos falando de uma área que não é capital do
estado, enfim, a complicação que é criar certos dados. Temos que, no
bom sentido, torturar os dados para que eles falem e deem pistas do
que está acontecendo.

•
O processo de interlocução com a sociedade foi um grande
desafio teórico, metodológico e político do Incid no território.
Hoje temos uma metodologia que de fato consegue envolver a
sociedade, cria parcerias dentro do território, envolve todos os atores
locais. Este foi um grande avanço, uma grande barreira enfrentada
dentro do território. Hoje quando o Incid realizada uma plenária,
vemos quantos parceiros destes 14 municípios se mobilizaram. Um
exemplo é ver quantos saíram também de suas intuições para estarem
nesta conferência, de forma participativa.
•
Nos encontros realizados pelo Incid no território para
a apresentação dos indicadores, alguns dados tiveram muitos
questionamentos, principalmente aqueles relativos ao Censo do
IBGE de 2010. Este problema foi muito maior na região serrana,
pois depois do desastre em 2011 todos os dados do IBGE teriam
caducado. Os moradores da região afirmaram que aqueles dados não
representavam mais aqueles territórios. Então a equipe ficou com
o desafio de construir indicadores que fossem mais próximos da
realidade. Nesta segunda etapa do projeto Incid, como alternativa,
optou-se por fazer alguns estudos específicos, que possam falar de
situações específicas de violação de direitos e apurar dados, índices
e construir indicadores específicos, que não são comparáveis entre
os 14 municípios. Dessa forma, nesta etapa será feita uma análise
específica sobre a questão da segurança humana no contexto de
desastre, uma pesquisa sobre a pesca e outra sobre os trabalhadores do
Comperj, que são questões que não podemos deixar de aprofundar.
•
Em relação à pesquisa de cidadania percebida, foram
realizados 5.600 questionários nos 14 municípios, com uma amostra
dividida por cotas de idade e um espalhamento geográfico com
base nos setores censitários do IBGE, distribuídos em área de baixa
adequação de saneamento, área de alta adequação de saneamento e
o centro de cada município. A dimensão da cidadania percebida fala
da percepção que o cidadão e a cidadã comum têm de sua condição
de cidadania.
•
Para aplicação de um questionário nos 14 municípios
foi necessário treinar uma equipe composta por trinta pessoas.
Foram montadas equipes regionais com prioridade para estudantes
universitários ou pesquisadores do território. Eles trouxeram
questões que ajudaram a aperfeiçoar o questionário e a conhecer
melhor o território. Muitas das pessoas que se engajaram neste
processo continuaram no projeto. Pessoas que vieram, se engajaram
e permaneceram no projeto exercendo outras funções, como

supervisores e articuladores de campo. A cidadania percebida
foi uma coleta de dados primários, que o Ibase construiu e que
enriqueceu muito este sistema.
•
Uma das questões que ficou clara com a pesquisa e,
sobretudo, após sua apresentação e diálogo com a cidadania ativa
local, é que a percepção sobre direitos e sobre a realidade que se vive
é muito diferente entre o cidadão não ativista e o cidadão que está
engajado em movimentos sociais e organizações locais de luta por
direitos. Ficou explicita a diferença de percepção entre o passante, o
transeunte não engajado e o cidadão organizado. As rodas de diálogo
foram espaços muito importantes para a discussão e entendimento
destes indicadores.
•
Com relação aos indicadores de cidadania percebida uma
questão importante a destacar é que o indicador “percepção sobre a
garantia de direitos” revela que a população acredita que através da
participação é possível mudar e garantir os direitos de cidadania no
território. No entanto, outro indicador desta mesma dimensão de
cidadania revela que poucas pessoas entrevistadas participam ou são
engajadas em algum movimento ou luta por direitos.
•
As Rodas de Diálogo foram parte de uma metodologia
para qualificar os indicadores produzidos. Foram 13 Rodas de
Diálogo realizadas no segundo ano do projeto. Os indicadores foram
qualificados e a ideia é incorporar nas análises dos indicadores.
•
Uma das metodologias desta fase do projeto é trabalhar
com cartografia, para revelar, no interior dos municípios, as
desigualdades existentes, saindo da lógica da média entre os
municípios que norteou a produção dos indicadores na primeira
etapa.
•
Um desafio que o Incid encontrou no território foi fazer
com que os movimentos se apropriassem do projeto, pudessem
entender o que era o projeto. Em uma das Rodas de Diálogo, um
participante pegou uma publicação do Incid, bateu nela e afirmou:
“Isso aqui agora é minha bíblia! Aqui estão todas as informações que
eu queria e que vocês vieram me dar, que as oficiais não me dão e
aqui agora eu me enxergo!”. Hoje nós fazermos a mobilização para
esta Conferência e temos este tanto de participação. O Incid já criou
esta relação com os movimentos, das pessoas ligarem querendo
participar. Hoje conseguiu ter esta relação com os movimentos,
conseguiu ter credibilidade.
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/ SÍNTESE DAS PRINCIPAIS IDEIAS

•
O aspecto mais inovador nesse sistema é a ideia de que
direitos só se efetivam com ação cidadã, com engajamento.
•
Foi um desafio construir uma ferramenta online com
várias possibilidades de cadastro e de busca de informações. A
ferramenta foi criada da forma que se possa cadastrar as organizações
da cidadania ativa e suas lutas. O processo de construção do Banco de
Dados de Espaços e Ações foi bastante demorado. Foi realizada uma
extensa pesquisa para entender quais as ações que os movimentos
implementavam, suas pautas e bandeiras de lutas para que pudessem
ser cadastradas no banco e o filtro vir de forma que revelassem suas
ações. Foi um processo muito grande, de muita pesquisa, muita
conversa com os movimentos, muita conversa com os projetos que o
Ibase desenvolve também, que são de várias linhas (direito à cidade,
juventude, questão racial, enfim) para ver quais são as pautas para
podermos construir o Banco. Depois foi uma surpresa descobrir que
não estava previsto um banco de dados com a riqueza de detalhes
que a gente construiu. É bem interessante verificar no território o
quanto eles se descobrem, tomam ciência que têm uma infinidade
de atividades que já foram desenvolvidas, que podem entrar em
contato, as possibilidades de articulação e fortalecimento de seus
movimentos. Isso é muito gratificante para o Incid, o resultado é
bem bacana.
•
Em geral os dados disponibilizados sobre organizações da
sociedade civil são baseados em organizações registradas no fisco
das suas declarações. São todas registradas com CNPJ. O IBGE
faz uma leitura destes dados com uma avaliação de quantos são sem
fins lucrativos, mas isso não dá o retrato real sobre a cidadania. Com
o Banco de Dados de Espaços e Ações criamos uma ferramenta
de autoconhecimento, que com o esforço da própria cidadania
de ampliar, aumenta também seu conhecimento sobre o tecido
associativo local. Em nossos contatos preliminares, a Petrobras falava
em cerca de 80 organizações neste território. Temos hoje registrados
1.450, o que mostra o quanto é invisível à própria sociedade civil,
o quanto isso trouxe resultado para o próprio território, porque é
um autocadastramento. O esforço de um convencer o outro e ir se
descobrindo no município, com surpresas no próprio município
de organizações que não se conheciam, mesmo em municípios
pequenos. Essa autodescoberta é muito interessante.
•
Com a Lei de Acesso à informação o Incid criou o indicador
de transparência. Partiu de processo legal, com uma dimensão
enorme de informações para se chegar à principal proposta que
ele tinha: ver se existe um canal de comunicação entre o governo,
o poder público local e a cidadania do território. Tentamos fazer
disso uma proposta que pudesse ser aberta e reconstruída a qualquer
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momento, de acordo com a necessidade de cada um dos municípios
ou movimentos. A fase de realização de solicitações de informações
junto aos órgãos públicos, diretamente requisitadas ou através do
site, não trouxe resultados muito surpreendentes, mas levou toda
a equipe que participou a entender que não existe transparência
garantida nesse território. Pelo contrário, dentro dos critérios
estabelecidos aos municípios, todos são sem transparência. Os
pedidos de acesso à informação não continham informações difíceis,
mas informações básicas, como por exemplo, a solicitação referente
ao endereço de onde se pode fazer o cadastro do programa “Minha
casa, minha vida”, e simplesmente não havia resposta para isso. O
processo de construção do indicador revelou que existe uma série de
dificuldades enfrentadas pela cidadania local, pelas pessoas que estão
atuando e que não conseguem acessar as informações que precisam.
No processo de pesquisa, o projeto contou com alguns voluntários
do território que toparam fazer essas solicitações conosco,
vivenciando uma série de constrangimentos na hora de levar o seu
pedido de acesso até o órgão público, constrangimentos que vão
desde cobranças de taxas indevidas ao não protocolo do pedido.
Tratar as questões relativas aos direitos de cidadania e ao mesmo
tempo ver que de alguma forma podemos contribuir ou lançar ideias
e propostas para que alguns caminhos possam ser trilhados, é muito
compensador, do ponto de vista de quem está participando deste
processo da equipe.
•
Nesta etapa do projeto, o fortalecimento da Rede de
Cidadania em cada município vem gerando contatos entre atores,
que antes não mantinham diálogo pela própria dinâmica no
território. O projeto conseguiu colocar diversos atores em diálogo
nos vários encontros das Rodas de Diálogo, dos grupos focais e a
partir desse trabalho agora, com a criação ou o fortalecimento de
uma Rede de Cidadania Ativa. A Rede foi uma proposta que saiu das
Rodas de Diálogo realizadas na primeira fase, surgiu dos próprios
movimentos de cidadania efetiva no território, dos atores sociais
locais que vêm se envolvendo com a proposta do Incid. Esta etapa
do projeto visa também a estruturação de um fórum de cidadania
efetiva, contando também com as instituições nessa construção
juntamente com o Incid.
•
Através de parceiros, o projeto chegou a novas organizações
e movimentos, gerando uma cadeia de indicações de outros tantos,
levando o projeto a lugares que não chegaria. Verifica-se um pouco
o protagonismo da sociedade civil neste projeto. Com o cuidado de
não sobrepor ações, quando questionada a existência de redes nos
territórios, a sociedade civil, em muitos territórios, alegou não ter
experiência com uma rede de cidadania, formada pela sociedade
civil. Isso está muito rico no processo da criação, de colocar pessoas
de meios tão diferentes, que atuam em áreas tão diferentes e são
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ligadas pelo fio condutor da cidadania, que vem unindo essa rede
de forma que tem se tornado muito interessante na construção do
projeto.
•
A aproximação do Ibase com os movimentos do território
foi através dos fóruns da Agenda 21 local. Nosso primeiro
seminário, em novembro de 2011, teve a mobilização realizada
através dessa parceria. Inclusive o Incid não teria tempo de fazer
contatos e cadastramento antes do primeiro seminário. Existiam os
fóruns criados nos 14 municípios em que o Incid entrou – a escolha
desses 14 municípios de atuação se de deu por onde já existia a
construção desses fóruns com o apoio da Petrobras. Os fóruns eram
alguns mais ativos, outros menos, alguns mais articulados, outros
menos. Aos poucos fomos percebendo que os fóruns, a maioria,
não a sua totalidade, eram muito capitaneados pelo poder público
local que se propunha a organizá-los, a apoiá-los, com a concessão
de espaço físico para que as reuniões acontecessem e, com o tempo,
nós percebemos que alguns fóruns eram esvaziados da população
organizada, dos movimentos sociais ativos no território e que
realmente deveríamos fazer um esforço para ir além desses fóruns.
Foi o que fizemos aos poucos, muitas das pessoas que frequentam
esses fóruns de agenda 21 local ainda se encontram na participação
do Incid, mas dialogamos com a sociedade civil organizada.
•
O Incid tem como objetivo principal ser uma ferramenta
para a sociedade civil organizada, para os movimentos. Desejamos
que, com essa discussão, a gente possa influenciar os gestores públicos
numa melhor forma de gerenciar as políticas públicas. Isso também
é uma pretensão do Incid, o objetivo principal é gerar argumentos e
fortalecer a luta da cidadania ativa nesses territórios.
•
Quando começou mais efetivamente o trabalho de campo,
antes de ir ao território, foi realizada uma conversa com todos os
gestores dos 14 municípios, onde fomos atendidos por secretários
e prefeitos com os quais nós dialogamos e entregamos todo o
material produzido e nos colocamos à disposição. Outra forma
de diálogo com gestores públicos foi quando foram qualificados
os indicadores de conselhos. Foram feitos vários grupos focais,
que tinham Conselheiros Municipais representantes das 14
prefeituras e Conselheiros representantes da sociedade civil dos 14
municípios. Dessa forma foram qualificados os dados com a opinião
dos conselheiros que são das secretarias e com a sociedade civil
organizada.
•
O grupo de pescadores foi um que solicitou a atenção
do Incid na primeira etapa do projeto. Identificar quais são
as violações que eles têm sofrido no território, compreender a

realidade que eles vivem, jogar uma lupa em cima da comunidade
pesqueira e poder construir, compreender com os indicadores e
ao mesmo tempo servir de um instrumento de luta. Este diálogo
já começou, os supervisores e articuladores que estão em campo
destes municípios já começaram a conversar com as associações de
moradores, com redes, com colônia de pesca, para que comecemos a
construir com eles informações, dados e indicadores com dados que
já existam e que nós possamos tratar, especificar. Alguns têm dados
já construídos, temos conversado também com o IBAMA, com a
FIPERJ, pessoas da Petrobras, também com o tema de pesca. Enfim,
estamos ampliando o nosso diálogo, para compreendermos cada
vez mais. O Incid deve trabalhar com a forma que esses pescadores
e pescadoras se organizam, se existem algumas associações, redes,
colônias, os desafios da construção da cadeia produtiva. Ou seja,
para pesca, qual será a potencialização nesse mercado no cotidiano,
quais os desafios das áreas de exclusão da pesca, quais as áreas em que
os pescadores são proibidos de pescar. Estudar o tráfego marítimo
que estão inviabilizando as pescas, a poluição, o desembarque
pesqueiro. Existem estudos principalmente na baía de Guanabara,
vamos pensar na própria descaracterização desse povo que vive da
pesca.
•
Com relação à questão racial, os povos de terreiros também
se aproximaram do Incid nesta segunda etapa do projeto, nesta
nova fase de pesquisa, e muito no diálogo também com a cidadania
ativa local. O incid está iniciando esta conversa. Muitos dos dados
produzidos das metodologias trabalhadas vêm diretamente neste
movimento, na intenção de visibilizar no território. Agora temos o
pedido para que realizemos o mapeamento dos povos de terreiros,
advindo de uma preocupação em visibilizar as questões que existem,
e são sérias, de intolerância religiosa no território, porque existem
militantes neste sentido. Do mesmo modo a saúde da população
negra também é um dado que o Incid pretende trabalhar, em
indicadores que o projeto tem a intenção de produzir nesta fase.
O Incid já tem, na dimensão da cidadania vivida, dois indicadores
específicos sobre direito à igualdade e à diversidade. Um relativo
à situação da desigualdade racial no acesso a uma vida segura e o
outro relacionado à situação da desigualdade racial na permanência
dos jovens na escola, que já é um olhar que nós queríamos avançar.
Iremos continuar com esta questão.
•
Outro tema também específico é o de segurança humana
nas situações de desastre. Iremos retratar o tema para todos os
municípios com alguma especificidade na Região Serrana e em
Niterói, no caso no Morro do Bumba. Estamos pesquisando os
direitos das populações pré e pós desastres junto à defesa civil e
relatórios de segurança local. Estamos fazendo este levantamento
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para saber o conteúdo dos próprios planos diretores, para ter um
entendimento e visão mais ampla nesse sentido. Isso nos impulsiona
a tratar também dos indicadores de habitação, principalmente por
conta da defasagem que a gente sabe que tem nos 14 municípios, que
a gente sabe que é um tema importante e pertinente para levantarmos.
Outra questão é em relação aos mortos e desaparecidos da Região
Serrana. Já tem uma estrutura do que podemos pesquisar e tratar
como tema. Essa questão dos dados sobre mortos e desaparecidos
com certeza é a mais delicada, o Incid nunca chegará a um dado
correto. Nos dados oficiais a população não se reconhece, não aceita,
indaga e questiona todo o tempo. Vamos tentar nos aproximar, na
dimensão da cidadania percebida, e sentir um pouco o termômetro
em relação a isso.
•
Na primeira etapa do Incid foram realizadas uma série de
buscas por dados, algumas frustradas, como os dados de eleitores
facultativos solicitados ao TSE, por exemplo. As buscas se deram
diretamente nos órgãos que produzem os dados especificamente.
Levamos quase dois anos nessa busca e não conseguimos obter os
resultados. Nesta fase devemos utilizar portal da transparência, para
ver como funcionará o acesso aos dados.
•
O Incid enfrenta o desafio que é conseguir realizar
mobilização nas grandes cidades do território, como São Gonçalo,
por exemplo. Alguns são territórios extensos que vão do urbano ao
rural. Como chegar nas pessoas que estão em morros onde não há
pacificação? Como chegar às pessoas que estão nas periferias? Isso
tudo influi na questão da mobilização nesses territórios, é difícil
juntar todas as pessoas de municípios extensos, tirar pessoas de um
extremo e de outro para se encontrarem num lugar, num dia de
semana para debater questões de cidadania ativa no território. As
pessoas já têm uma agenda de discussão superintensa, as pessoas já
estão envolvidas em conselhos, em fóruns, em debates comunitários,
têm uma agenda política muito densa. Acho que isso é um desafio
cotidiano na nossa experiência. Como metodologia o Incid
trabalha com uma equipe de articuladores que são pessoas que
vêm de instituições de base, que são pessoas que já trabalham com
mobilização, que são mobilizadores, ativistas e militantes e isso ajuda
muito no processo. Outro caminho que temos construído hoje no
território é estar consolidando parcerias. A partir dessas parcerias
temos chegado a outras pessoas, que passam também a auxiliar no
processo de mobilização. Esse é um dos caminhos da mobilização em
grandes territórios: sensibilizar pessoas e essas pessoas sensibilizarem
outras.
•
Uma tarefa do Incid é fortalecer e fortificar as vozes de
lideranças que desfrutam de menos visibilidade da cena política dos
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municípios. Os municípios grandes são também municípios que têm
instituições mais fortes, mais consolidadas, que têm mais acesso à
vida pública. Tem instituições que têm menos acesso à vida pública, é
um desafio do Incid, com sua equipe de território, conseguir chegar,
de fato, nessas pessoas, nesses movimentos menores, dialogar e estar
sempre estimulando uma amplificação da voz, que é muito menor
que a das pessoas localizadas no centro do município, com maior
acesso à vida pública.
•
Um outro desafio posto para o Incid para entendermos
a efetividade da cidadania, direitos violados e a organização de
movimentos é a cidade de Itaboraí, que tem um universo de
movimentos que não existiam lá. De dois anos para cá nasceram
movimentos de motoristas de vans que perderam a oportunidade
de estar atuando, dos agentes de saúde se reorganizando e
fazendo atuações, dos agentes de endemia. Existe um conjunto de
movimentos, isso sem contar as mobilizações e paralisações nos
períodos de greve que giram em torno de 12.000 pessoas mais
diretamente ligadas ao Comperj, que tem um enorme impacto na
cidade. Hoje nós temos todo o meio de serviço dessa cidade numa
forma extremamente colapsada, a área de serviços está totalmente
lotada, os serviços estão precários. As mobilizações na verdade estão
acontecendo muito por conta do impacto negativo do inchaço desse
crescimento, eu não diria que hoje é fácil conseguirmos codificar e
numerar esse processo de mobilização, mas de alguma forma o que a
gente tem encontrado é um pouco isso.
•
Uma das principais questões a serem tratadas, pelos
indicadores a serem construídos, é a questão do transporte. Hoje
temos um processo de monopólio de empresas, com tarifas
extremamente altas, sem acesso a ônibus na maioria dos locais. Daí
que se faz necessário o transporte alternativo e isso é um dado de
toda essa região. É quando percebemos que com o crescimento
populacional não se está dando continuidade para esse tipo de
serviço, ou seja, se esse serviço não consegue absorver a gente, as
necessidades ficam cada da vez mais colapsadas.
•
Um ponto importante do Incid foi dar visibilidade ao
movimento, para o próprio movimento, dentro dos municípios,
de que existem várias organizações e ações que não se encontravam
e nem se conheciam. Por isso destaco a importância do Banco de
Dados apropriado e utilizado não apenas para guardar informações,
mas para contribuir com a formação desta rede que está se formando.
A principal força que o projeto tem é o próprio movimento
entendendo que as ferramentas são para fortalecer as lutas. O Banco
de Dados de Espaços e Ações é uma ferramenta que pode produzir
indicadores a partir da própria consolidação do armazenamento de
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dados, onde a própria entidade pode criar. São dados criados pela
cidadania ativa, sobre ela própria.
•
Alguns indicadores têm maior adesão em determinado
território. De maneira geral, o indicador de acesso à água que está
dentro dos direito ambientais, os indicadores de saúde e de habitação
(com críticas ao termo aglomerado subnormal).
•
Um ponto importante a destacar é que a equipe de campo
do Incid foi bastante ampliada nesta segunda fase. Nós tínhamos
nove articuladores e hoje nós temos 18. Isso retrata bastante a
necessidade que o Incid vivenciou. Com a equipe que o projeto
tinha, apesar de todo o esforço, não conseguimos alcançar a maioria
dos movimentos. Hoje a equipe conta com esse aumento de pessoas
ligadas aos movimentos de base, que são envolvidas, são pessoas que
têm suas histórias de militância e trazem essas histórias para dentro
do projeto.
•
Com relação às condicionalidades que o Comperj
tem que cumprir, o foco do Incid sempre foi e é a cidadania. Se a
cidadania assumir como sua tarefa brigar pelo cumprimento das
condicionalidades, é uma opção dela. Estamos fortalecendo a
cidadania local. O importante não é a legalidade do direito, mas sim
a legitimidade do direito para a sociedade. Isso vale também para as
organizações, não importa se ela está registrada ou não. O Incid até
tem no Banco de Dados essa informação, mas para o projeto o mais
importante é manter a cidadania agindo. A liberdade de se organizar
e agir.
•
No Sistema de Indicadores, como metodologia, todos
os indicadores têm a sua ficha técnica onde está descrito como o
indicador foi construído, com a fonte, o cálculo utilizado. Com
isso ele pode ser replicado para diferentes territórios. Houve muita
dificuldade de construção de indicadores para municípios que não
compõe a área metropolitana do estado. Na verdade nós queremos
que os órgãos públicos que produzem dados aperfeiçoem esses
sistemas para dar conta de direitos de cidadania.
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Antonio Carlos Alkmim dos Reis (IBGE)
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Facilitadora:
Eugênia Motta (Museu Nacional/UFRJ - Grupo de Referência)
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Marcos Otávio Bezerra (PPGS/UFF – Grupo de Referência)
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•
Os sistemas na área de saúde foram organizados, desde
sempre, para atender basicamente demandas da gestão. Todo o
programa que surge na área da saúde, em diversos governos, sempre
tem a necessidade de organização do sistema de informação, então
essa é uma característica de qualquer sistema de informação de dados
que a gente insemina no DATASUS. Não somos os gestores, mas
somos guardiões desses dados, então esse é um princípio colocado.
•
O que o DATASUS considera que fez diferente ao longo
dos últimos vinte anos, é uma característica não muito comum nos
outros países, que diferencia o Brasil nesse sentido, que foi tirar da
gaveta dos gestores esses dados e colocá-los públicos, gratuitamente
para quem quisesse usá-los, criticá-los e aperfeiçoá-los, no sentido de
possibilitar ao público a extração de dados do sistema de informações,
ainda com uma lacuna que é criar instrumentos de disseminação e
fazer com que os dados do DATASUS dialoguem com o público
leigo na área da saúde.
•
A instituição criou uma série de instrumentos de
recuperação de informações, inclusive com indicadores, que se
verifica ao passear no site do DATASUS. De uma maneira geral, a
população deve ter dificuldades de, às vezes, extrair uma informação
que um gestor que está acostumado, ou um pesquisador acadêmico
não vai ter, mas essa é uma característica que projetos como o Incid
vão, certamente, ajudar a aperfeiçoar no processo de disseminação
dos dados de informações do DATASUS.
•
O INEP é uma autarquia federal vinculado ao Ministério
da Educação e não produz somente o ENEM. Além dele, é
responsável também pelo IDEB, por indicadores financeiros, pelo
ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O
INEP é responsável pelos censos educacionais, tanto da educação
básica, quanto da educação superior, com o objetivo de contribuir
para que a educação tenha qualidade, que a população tenha acesso
a informações sobre as escolas públicas. A escola tem um papel na
formação da cidadania, então é possível mostrar como está a escola.
Desde 2007 essa informação do censo é individual, aluno por aluno.
Hoje é possível saber qual é a raça do aluno, o sexo, o gênero e a idade
desse aluno. São várias informações que estão disponíveis e o INEP
está disposto a estudar a viabilidade de inclusão de questões dentro
dos censos educacionais.
•
A Importância de termos a informação está relacionada
diretamente à garantia de direitos. Os indicadores que se apresentam
do Incid se referem à possibilidade de viver e exercer, efetivar
direitos, é algo absolutamente central para que se possa fazer a nossa
parte como cidadãs e cidadãos, na garantia de direitos na luta por
igualdade, justiça e democracia.
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•
O CFEMEA participa de conferências de políticas
públicas, formula planos e constrói processos intensos de formação
social e que depois não têm dados e indicadores que traduzam de
verdade o que a nossa incidência informou em termos de garantia
de direitos. Nós temos que cavar essas informações, para conseguir
mensurar e aprimorar a nossa estratégia na luta por direitos.
•
O Incid coloca a dimensão do cuidado como uma
dimensão importante para a garantia de direitos. No entanto se
constata que na dimensão da cidadania vivida, a questão do cuidado
não está mensurada, não vemos presente a garantia de creches,
educação infantil, a educação no tempo integral, o cuidado com
os doentes, pois hoje estes são fatores de muita desigualdade para
as mulheres, porque essas tarefas são de invisibilidades. É tarefa
do Incid visibilizar essa sobrecarga de cuidado que fica no âmbito
doméstico sobre a responsabilidade das famílias, nas costas das
mulheres, gerando uma série de desigualdades que se desdobram a
partir daí. Esse é um caminho que o Incid deveria buscar.
•
A questão dos diretos sexuais e dos direitos reprodutivos
também não está mencionada no Incid. Como estamos falando de
cidadania vivida e que a cidadania vivida não é só aquilo que está
reconhecido, aquilo que está institucionalizado e sim aquilo que é
demandado.
•
Uma outra questão a ser destacada é a igualdade. Os
indicadores, na medida do possível, deveriam revelar desigualdades
de gênero, raciais, que são desigualdades estruturais na nossa
sociedade. Seria bom estar sempre olhando, revelando, apontando,
problematizando esta questão.
•
A ONU Mulheres, junto com a Secretaria de Políticas
das Mulheres, Secretaria da Igualdade Racial e o IPEA, tem uma
publicação bianual que se chama Retrato das Desigualdades, onde,
com base nos dados do IBGE, se faz um apanhado das desigualdades.
São consideradas as questões de gênero, raça e renda entre as
mulheres e das mulheres em relação aos homens.
•
O projeto Incid tem como preocupação produzir
informações que ajudem a fortalecer as demandas e os movimentos
sociais. O próprio Ibase colocou um tema, que é a questão dos
parâmetros, se há uma ideia de violação de direitos, onde é que está
o limite? E aí ficou um pouco a ideia no texto de subsídio de que
esses limites e esses parâmetros da violação estão sendo definidos
em cada cidade, meio que ao sabor dos movimentos existentes em
cada cidade. Um desafio para o Ibase e para estas 14 cidades que
estão de alguma forma participando deste processo, é que essa
discussão do parâmetro fosse um debate coletivo. Essa discussão

aconteceu na cidade de São Paulo, por exemplo, numa tentativa de
amadurecer os chamados parâmetros da inclusão e exclusão social
no processo de elaboração do mapa de exclusão social. Eu acho que
essa é uma discussão importante, porque uma forma de fortalecer os
movimentos é a gente ter uma dimensão clara de qual é o tamanho,
digamos, da violação.
•
Tem uma questão que é relativa à proporcionalidade.
Naquela dimensão de cidadania ativa estão as cidades que têm o
menor índice de entidades e movimentos em relação à população,
mas essa questão do tamanho significa que, mesmo que São Gonçalo
tenha alguns indicadores sociais relativamente melhores, quando se
fala em 10% de analfabetismo, por exemplo, em São Gonçalo são
cem mil pessoas, muito mais gente do que aquelas cidades menores
desses 14 municípios. Então, a quantificação é importante, a soma
das exclusões e das violações de direitos deve ser independente
da produção de indicadores sintéticos, deve ser visualizado pela
população.
•
Outro desafio é realmente o da territorialização, quer dizer,
é a localização. Além da gente dizer quantos são, dizer onde moram
e quem são essas pessoas que estão tendo seus direitos violados, a
localização territorializada é importante exatamente porque é
possível que se encontre proporções crescentes de população com os
direitos violados exatamente nos limites dos territórios das cidades,
e eu acho que isso é uma observação que o próprio IBGE e todos
os órgãos que têm informações georreferenciadas dispõem. As
áreas próximas dos limites territoriais das cidades são as áreas onde
há mais violação de direitos, porque exatamente os gestores não se
preocupam muito com quem mora nessas áreas limites, entre uma
cidade e outra. Então essas informações são importantes exatamente
para que se tenha uma visualização das violações de direitos para
além do limite territorial de cada município.
•
O Ibase pode pedir uma reunião com a direção do IBGE
para apresentar os resultados desse seminário, para mostrar para os
técnicos do IBGE. A instituição tem muito a aprender com esse
seminário aqui, eu pessoalmente, estou a dois dias aprendendo muita
coisa e acho que se nós não interagirmos com a sociedade civil, tanto
a sociedade civil quanto o estado brasileiro, vão estar perdidos.
•
No documento do Ibase a gente vê que há uma tentativa
de estimular em cada cidade e de acordo com a própria cidadania
ativa, a produção de novas informações e novos indicadores, então
nesta linha de partir da concepção de que quanto mais ações melhor,
eu acho importante que, em algumas cidades, se houvesse a adesão
do governo municipal, haveria possibilidade de investir na produção
de informação de interesse da cidadania e na disponibilização dessas

informações. Isso ajudaria a estimular a cidadania a demandar essas
mesmas informações nas outras cidades, então é uma ideia de que
quanto mais se investe numa cidade na produção de uma informação
nova, mais isso tende a estimular as outras cidades a também
produzirem.
•
Os governos municipais contratam pesquisas. A maioria
dos municípios faz pesquisa de opinião e paga, só que na maior
parte das vezes essas pesquisas só perguntam o que for de interesse
do governo, por que não avançar num processo de negociação da
cidadania com os governos para que esses governos ao contratarem
essas pesquisas incorporem algumas questões de interesse da
cidadania? Esse seria um caminho de produção de informações que
muitas vezes não se tem recursos, mas que pode ser produzido em
comum acordo com os governos, principalmente os executivos.
•
O outro ponto que eu acho que é interessante tem a ver
com educação, tem a ver com demandas que são importantes para o
movimento de mulheres que são demandas por creche, por exemplo,
que é uma coisa que a gente sabe que existe em praticamente todos
os lugares e é fortemente vinculada com o direito das mulheres de
terem maior liberdade, maior mobilidade, maior possibilidade de
ter mais tempo livre, digamos, ou até mesmo tempo para buscar
trabalho.
•
O IDEB das escolas é uma informação existente que pode
estimular todo um processo de produção a respeito da qualidade
da educação, com a visualização da nota do IDEB das escolas sem
obedecer aos limites dos municípios. Dá para olhar a variação da
nota do IDEB nas cidades e dentro de toda uma região, pode-se
levantar uma série de debates a respeito da qualidade da informação
e, inclusive, um tema que parece caro para a população como um
todo, que é a questão do ensino técnico, que muitas vezes não é
muito claro qual é o tema do chamado ensino técnico, da educação
técnica, que aparece como demanda, mas muitas vezes desvinculado
da discussão da qualidade da educação como um todo.
•
Mais ligado com a cidadania ativa, uma pergunta bastante
importante: O que é que vem mobilizando a sociedade? O que
mobiliza a cidadania ativa? Uma pergunta que eu faço é o que
aconteceu em junho de 2013 nessas 14 cidades? Não aconteceu
nada? Nem em São Gonçalo, nem em Niterói? O registro do
que mobilizou a cidadania seria importante inclusive para uma
caracterização de toda uma região. Não apenas a estatística das
entidades e organizações existentes, mas o que o conjunto da
sociedade da cidadania ativa produziu nesses últimos anos.
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•
Uma pergunta que fica também é a seguinte: Existe alguma
mobilização na região sobre a questão do plebiscito da constituinte
exclusiva da reforma política? Se existe, seria importante que houvesse
um registro dessas 14 cidades de quantas pessoas participaram do
processo do plebiscito, porque o resultado dos votos das pessoas
e a participação das pessoas num plebiscito como esse daria certa
ilustração da existência efetiva de entidades, movimentos, grupos,
defendendo essa ideia de uma reforma política para valer, no Brasil.
Essa informação a respeito de quantos votos se conseguiu na região
daria uma ilustração mais viva da mobilização e do estado atual da
cidadania ativa. Tornar claro essa visão do que mobiliza e do quanto
mobiliza, seria talvez um caminho de produção de informações no
campo da cidadania ativa.
•
Embora a estratificação que está posta nas diferentes
dimensões de cidadania e pelos direitos, postos na perspectiva
dos indicadores tenha levado o Ibase a fazer uma série de debates,
a gente parte da compreensão de que esse é um processo aberto,
um processo constante de reformulação, de recriação porque isso
é próprio da natureza do debate, essa perspectiva dos indicadores
e da própria construção da cidadania. Desta forma chamamos a
atenção para o bloco da cidadania vivida, tendo presente que se está
falando dos indicadores de partida e, portanto, eles são fundamento
para as dimensões que estão na sequência do debate. Então, tanto
nos direitos coletivos quanto nos direitos econômicos, sociais e
culturais e nos direitos civis e políticos, é possível trabalhar melhor
no documento a questão dos recortes da desagregação, de gênero, de
raça, de etnia, geração. Entendo que o debate sobre direitos coletivos
não exclui o debate sobre desagregação. Isso deve ser explorado
melhor. Quanto mais qualificados forem os indicadores de partida,
o da cidadania vivida, melhor você qualifica também as dimensões
que vêm na sequência.
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•
A questão da cidadania garantida é uma relação entre,
de um lado, as políticas realmente existentes, e do outro lado,
as demandas da população. Então, como é que você checa se as
políticas estão adequadas às demandas da cidadania? Os indicadores
servem para isso, para um segundo momento que é o momento da
avaliação, você tem as informações para fazer a avaliação, e dessas
avaliações decorrem políticas, essas três dimensões podem entrar
em consonância, parcialmente em consonância, ou com nenhuma
consonância com as demandas da cidadania. A ideia inicial que
eu coloco para a discussão é a respeito da questão da análise e se as
políticas realmente estão em consonância ou não com as demandas
para fazer a avaliação dessa dimensão de cidadania garantida.
•
Em uma leitura da correlação dessas dimensões com os
direitos, verificamos que no Sistema de Indicadores nem todas as
dimensões contemplam os direitos concretos. Por exemplo, na
cidadania vivida nós não temos o direito de participação, que por
sua vez tem na cidadania garantida, que por sua vez não tem o direito
à cidade e ao trabalho. Por que isso é importante? Porque para os
movimentos, para a sociedade civil, seria muito bom que houvesse
a condição de pegar o mesmo direito e acompanhar pelas quatro
dimensões: da cidadania vivida à cidadania garantida, à cidadania
percebida e à cidadania ativa.
•
Outra questão importante seria a inserção de outros
indicadores. Por exemplo, na cidadania garantida tem o direito
à educação, e tem a garantia de qualificação dos docentes, onde é
considerada a garantia de qualificação dos docentes somente a
titulação. Será que quando se fala de qualidade na educação, a
gente está falando da titulação? Será que na discussão da cidadania
garantida, construção de política para qualificação do professor
significa uma construção de uma política para a titulação desse
professor?
•
Uma sugestão seria a realização de encontros mais diretos,
não com representantes dos conselhos, mas com os próprios conselhos
de políticas públicas, o máximo que fosse possível para discutir os
indicadores. Sugiro ainda que haja apresentações dos indicadores
na Câmara dos Vereadores, porque é preciso comprometer os
legisladores. Assim talvez se consiga melhorar os indicadores, se
consiga ter políticas públicas municipais mais eficazes.
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•
O Incid e o “Incidinho” são indicadores com os quais nós
podemos trabalhar para a revisão dos planos diretores, e eu entendo
que a gente da sociedade civil precisa se apropriar mais efetivamente
do Incid, como exigência aos candidatos, a vereadores e a prefeitos. O
“Incidinho” é de extrema importância para a construção de políticas
públicas no município.
•
O Incid precisa aproximar cada vez mais as pessoas que
são atuantes no município, é uma forma de acompanhar as políticas
públicas e tentar aprimorá-las ou criar outras políticas. Então, como
parte do rol de sugestões, que o Ibase procure juntar um pouco
as discussões do Fórum da Agenda 21 dos municípios da área do
Comperj que são contemplados com a questão das políticas públicas
e dos conselhos em geral.
•
A oportunidade que nós temos de, a partir dos indicadores,
debater questões políticas, está nos trazendo novidades do ponto de
vista da qualificação das lutas sociais. Nós podemos a partir de uma
ideia de buscar informações, dados, checar outras formas de avaliar
os problemas que as comunidades vivem, de voltar a ter relação com
as bases sociais. No fundo está sendo uma oportunidade de fazer de
outra forma o velho e bom trabalho de balanço social.
•
O processo mesmo dessa Conferência é obviamente
qualificador, instrumental. Ele está inserido dentro de uma grande
estratégia que pode retomar o processo de mobilização social.
Nosso debate é fundamental para podermos avaliar inclusive esses
indicadores que estão postos sobre indicação, sobre participação dos
conselhos e tudo mais. Os dados por si só não vão mobilizar as pessoas,
não vão explicar alguma coisa da realidade ou resolver questões, mas
eles são um instrumento muito importante. Se em outro momento
a indignação era mais do que suficiente para mobilizar as pessoas e
gerar os processos de lutas, agora é preciso também indignação com
qualificação nos processos, e aí nesse sentido, acredito que o trabalho
que o Ibase está fazendo com seus parceiros e tudo mais, apontam
um caminho importante.
•
Essa delimitação espacial dos municípios é um limitador
bastante sério do ponto de vista de como você trata a informação e o
processo de mobilização, porque em princípio essa região toda está
afetada por um grande projeto que é quase externo à região, assim
como outras questões que estão sendo analisadas aqui, são apenas

os reflexos e consequências dessa atuação. No âmbito dos debates
dos direitos humanos, por exemplo, a relação entre direito a terra, ao
território e a questão do direito humano ao meio ambiente, a relação
entre campo e cidade, hoje é uma relação muito forte. Nesse sentido
é preciso também explorar essa relação.

efetividade desses conselhos. Porque às vezes se pode ter um número
de conselhos razoáveis, mas a efetividade pode ser baixa porque não
há um processo qualificado de participações. Então como elas estão
distribuídas nos municípios e qual a relação dessas organizações com
esses conselhos?

•
O Incid optou por trabalhar o indicador de unidades
de conservação para indicar se há melhor qualidade, em termos
ambientais, na questão dos agrotóxicos que são usados na agricultura,
dos outros metais e outros agentes químicos contaminantes que são
utilizados e depois vem, ou pelo alimento através de nossas mesas,
ou pela água, ou pela degradação ambiental em geral. Então, esse
contraponto em relação a esse dado era fundamental fazer, até porque
os agricultores acabam estando próximos das cidades e não estão
necessariamente afetados por um projeto como esse do Comperj,
mas eles podem estar sendo afetados por outras questões e elas têm
relações com o alimento e o processo de relação que eles têm com as
comunidades vizinhas. A questão ambiental pode também utilizar
um indicador, além das unidades de conservação, talvez devesse se
pensar mesmo nessa questão que se usa na Amazônia, do processo
de monitoramento do desmatamento.

•
Onde está um intérprete de língua de sinais nessa
conferência? A ausência de intérprete de língua de sinais discrimina
e viola o direito à participação de pessoas surdas nesta conferência.
E aí eu me pergunto dos debates, das etapas, desse processo nos
14 municípios, quantas pessoas com deficiência participaram e
contribuíram efetivamente para a construção desses indicadores,
já que não foi um processo todo ele inclusivo? As fotos que
apresentaram aqui sem a discrição das imagens é um constrangimento
para qualquer pessoa cega que estivesse participando desse debate
também, ela não teria acesso à informação do que foi traduzido
a partir das fotos. Então eu faço um parêntese muito fraterno à
organização do evento, a gente está discutindo cidadania efetiva e
violando o direito de participação de pessoas com deficiência do
nosso debate.

•
A questão de como o Estado se apresenta, cheio de divisões,
sabemos que é um grande meio para nos dominar e para impedir
que nós avancemos nas nossas lutas. O Estado é um só, mas ele se
apresenta de formas tão divididas e essa é uma questão que tem que
ser enfrentada, inclusive no processo de politização que nós vamos
fazer para enfrentar as questões que os dados apontam.
•
O Comperj é um agente externo que afeta essa
territorialidade. A noção de território ajuda bastante, faz o processo
avançar. Na interferência dos agentes externos, no caso da agricultura,
por exemplo, a presença e o domínio das transnacionais sobre toda
a cadeia é determinante sobre o que os agricultores vão produzir, a
forma como vão produzir o alimento e o que nós vamos consumir.
•
Em relação à questão da participação, poderia se fazer uma
tabela de indicadores paralelos a esse dos conselhos, em relação à
cidadania ativa naquele local. Se no município têm cinco conselhos,
quantas organizações da sociedade civil e movimentos sociais
têm no local? E não é o número de conselhos que vai fazer essa
relação, mas sim qual é de fato aí a relação entre essa organização e a

•
Os temas da educação em direitos humanos, educação
ambiental, educação quilombola, educação escolar indígena,
educação prisional, educação de jovens e adultos, educação de
pessoas com deficiência, educação no campo, educação escolar
indígena, há 10 anos atrás, foram organizados no MEC numa
secretaria específica que começou a incidir internamente na política
pública de educação. A Secadi (Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão) é resultado, claro, da
militância e da atuação dos movimentos sociais. A Secadi não
existiria se não fosse a sociedade civil organizada ou desorganizada,
os movimentos sociais, movimentos que lutam por pautas históricas.
•
A gente tem 50,5 milhões de matrículas na educação
básica. Esse era o dado que a gente tinha antes, hoje qual o dado
que a gente tem em termos de indicadores? A gente tem dessas 50
milhões de matrículas, mais de 6 milhões de matrículas de educação
no campo, mais de 150 mil matrículas na educação quilombola, mais
de 234 mil matrículas de educação escolar indígena, mais de 820
mil matrículas de educação do público alvo da educação especial,
pessoas com deficiência. A gente tem informações que a gente não
tinha há 10 anos atrás a partir da luta desses movimentos sociais
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que historicamente batiam na porta do Ministério da Educação.
O Indique é um trabalho de criação e provocação de indicadores
específicos fundamentais pra gente, a partir da informação, avaliá-la
e produzir políticas públicas específicas.
•
Hoje em dia nós temos dados importantes. Antes quais
eram os dados que a gente tinha? Um dado que se tem hoje, são 200
mil escolas de educação básica no país, a gente tem a informação de
que 75 mil dessas escolas são escolas rurais, que 1.856 são escolas
quilombolas ou em comunidades quilombolas. A partir desses
recortes a gente consegue avaliar os dados e produzir a política
pública, então eu acho uma oportunidade. O INEP que produz
todos esses dados do censo da educação básica. Bem, esses são os
dados em que politicamente a gente trabalha enquanto gestor
público.
•
É preciso aproximar os dados oficiais dos dados não
oficiais, aprimorar o diálogo para saber onde que os dados oficiais
não refletem a realidade no território, porque de fato as políticas
públicas estão sendo pensadas a partir dos dados oficiais. Então não
adianta só criticar e desconstruir o dado oficial. Esse seu olhar no
território e esse seu dado precisa dialogar de alguma forma com o
dado oficial pra gente construir a política pública.
•
A Secadi trabalha com os públicos da diversidade, são
modalidades, a educação escolar indígena é para os indígenas,
educação quilombola é para os quilombolas, educação de jovens
e adultos é para os jovens e adultos, são modalidades da educação
básica. Pra além das modalidades, a gente também trabalha com
temas da diversidade, então, por exemplo, gênero, diversidade sexual,
direitos da criança e do adolescente, preconceito, discriminação,
violência na escola são temas de todos os níveis, etapas e modalidades
da educação básica e da educação superior também. O tema da
diversidade sexual, tema das mulheres, relações de gênero, o tema
dos direitos da criança e do adolescente, abuso, exploração sexual,
trabalho infantil, isso são temas. Então a gente também precisa ter
indicadores e a gente tem essa dificuldade no MEC, todos esses
dados que eu dei aqui, são dados de públicos da diversidade no
âmbito da educação.
•
No âmbito da Diretoria de Diretos Humanos e Cidadania
através do “Bolsa Família na Educação”, o MEC é responsável por
acompanhar a matrícula e a frequência de todos os estudantes da
educação básica que são de famílias da Bolsa Família. Isso significa
que a minha diretoria acompanha a matrícula e a frequência de 18
milhões de estudantes da educação básica todo mês. A gente tem
uma rede de mais de um milhão de pessoas operando o sistema
Frequência e a gente produz uma informação que é aquela criança a
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partir do NIS dela, a gente sabe se ela está frequentando ou não, se a
frequência está acima ou abaixo dos 85% no Ensino Fundamental e
dos 75% no Ensino Médio e o motivo, inclusive, daquela criança ter
abandonado ou evadido a escola. A gente repassa essa informação
para a assistência social que por sua vez, tem um trabalho aí de busca
ativa, mas fundamentalmente ela corta o benefício da família em que
a criança ou adolescente não está frequentando a escola. Então eu sei
cada adolescente da Bolsa, eu sei se ele abandonou a escola, evadiu
por trabalho infantil, por abuso/exploração sexual, por violência
doméstica, mas eu tenho uma dificuldade de, a partir deste dado,
deste indicador, acionar o sistema, acionar a rede para atuar nesse
problema.
•
O trabalho do Incid é um instrumento que pode ser
utilizado em vários territórios, em várias realidades diferentes. A
gente tem que se apropriar das informações, dos indicadores pra
pressionar políticas públicas. Isso é fundamental, porque os números
estão aí, são usados pelos donos do poder, pelo agronegócio, são
manipulados muitas vezes e enfim, a gente também tem que se
apropriar dos números.
•
É fundamental para o Incid pensar também na questão
do desmatamento porque isso mexe tanto com a população do
campo como da cidade. Hoje não tem essa diferença entre o campo
e a cidade, cada vez mais as pessoas percebem essa relação: o que
acontece no campo incide diretamente na cidade. Outra coisa
importante também, que é uma informação difícil de ter acesso, é
a questão do nível do uso de agrotóxico por município. Se a gente
tivesse também essa informação poderia ajudar muito na luta dos
movimentos sociais, porque os agrotóxicos estão sendo derramados
continuamente e a gente tem medo até do que vai comer. Esse é um
tema que a gente tem que controlar mais porque hoje o governo dá
subsidio os agrotóxicos.
•
Outro dado ausente é segurança alimentar. Saber o
percentual de prefeituras que estão com acesso ao PAA (Programa
de Aquisição de Alimentos), do governo federal que também é um
programa que tem melhorado a qualidade de nossa alimentação, das
escolas e das crianças principalmente.
•
É importante parabenizar essa iniciativa do Ibase,
provavelmente é a primeira iniciativa de monitoramento e de busca
de condição de indicadores num âmbito tão localizado. O Brasil,
os movimentos sociais brasileiros têm uma grande expertise em
monitoramento de direitos humanos. Nós do PAD (Processo de
Articulação e Diálogo entre Agências Ecumênicas Européias) e
parceiros brasileiros participamos de uma rede que chama Projeto
de Monitoramento e já realizamos esse exercício do monitoramento
de direitos a partir do olhar e do cuidado com o PIDESC (Pacto
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Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais) e
acho que esse exercício local em um território dessa dimensão
provavelmente seja único no Brasil. Torna-se necessário apontar
algumas questões, a partir de um mais macro, tendo em vista que
o PAD é uma rede que busca fazer um diálogo com a cooperação
internacional ecumênica e, sobretudo, umas questões muito mais do
campo do limite do desafio do que de apontar sugestões.
•
Olhando para o marco institucional brasileiro, o Brasil
tem um marco e não dá para negá-lo, existem várias convenções e
pactos internacionais do qual faz parte, mas também existe toda
uma legislação brasileira, para que se possa monitorar esse exercício
de direito. Primeiro me parece que esse marco legal é considerado
insuficiente, porque ele é um sistema muito segmentado. Os
conselhos, os sistemas, eles não dialogam entre si. Por exemplo, o
sistema de saúde não dialoga com o sistema de educação, que não
dialoga com o sistema da criança e adolescente, que não dialoga com
o sistema de política urbana etc. Então isso provoca certa limitação.
Um segundo ponto é o fato dele ter se tornado obrigatório para
todos os municípios – quer dizer o município que não constituir,
por exemplo, o Conselho das Cidades, e consequentemente o seu
fundo, ele não recebe o financiamento do Ministério das Cidades,
assim como o da Saúde, o da Educação e aí por adiante. Isso é
importante? É. Ele garante a participação? Garante. Mas ele ainda
é limitante na medida em que, mesmo que haja uma participação
efetiva da sociedade civil daquele município nesses conselhos, isso
não garante, por exemplo, que esse conselho tenha um real controle
sobre o orçamento público. Então esse era um limitador.
•
Outro limite metodológico e institucional desses
sistemas de participação. Os conselhos que não são deliberativos,
que são apenas consultivos no âmbito municipal, pois no âmbito
nacional, se não me falha a memória, não existem mais conselhos só
consultivos – não tenho muita certeza do que eu estou colocando
aqui. Mas no âmbito municipal ainda existe isso sim, com certeza,
então quer dizer, é mais limitante ainda esse espaço institucional de
participação.
•
Outro grande limite de fato é a ausência do controle social
deste sobre os orçamentos, os conselhos deliberam políticas, mas não
têm o papel de controlar e também de controlar se aquilo que foi
deliberado houve orçamento para ser executado ou não.
•
Vale à pena chamar atenção para o que está em curso no
Congresso Nacional e que é bem recente, que é a proposta do projeto
de participação e controle social que está paralisado no âmbito do
Congresso, em virtude da grande reação das bancadas dos partidos
mais à direita. Em vários espaços de debate da Secretaria Geral da

Presidência para discutir esse projeto de lei, ficou claro que é um
dos eixos da nossa proposta de reforma política. Esse projeto está
paralisado. É importante a gente chamar atenção sobre isso porque
ele é bastante significativo na medida em que ele vem inclusive
romper com essa questão setorial, estabelece uma nova política, uma
nova metodologia.
•
Existe esforço por parte de várias organizações da sociedade
civil que vêm trabalhando com monitoramento de Direitos, aqui
nessa mesa, por exemplo, tem o PAD, a Terra de Direitos, a FASE,
instituições que realizam isso há algum tempo. O problema maior é
exatamente como levar adiante as recomendações dessas pesquisas,
quer dizer, o monitoramento é realizado, temos a informação, temos
os indicadores, mas como isso vai reverberar para que realmente se
torne uma política pública? Esse é o grande desafio que está posto.
•
Essas múltiplas experiências existentes com vistas a
garantias de direito enfrentam uma grande barreira que é a ignorância
e o preconceito. Barreiras institucionais e barreira do preconceito e
da ignorância. Daí uma curiosidade: como é o olhar ou a postura do
cidadão comum, da cidadã que está lá na ponta naquele município?
Qual é a percepção que ele tem de direito? Eu acho que para um
projeto desafiador como esse do Incid, ele deve considerar isso.
Porque se a gente fala que cidadania ativa significa o cidadão estar
ali, sabendo o que ele está buscando, pelo que ele está lutando, enfim,
é importante levar isso em consideração.
•
As jornadas de junho foram um movimento fantástico,
ainda que muitas de nós ficassem paralisadas sem saber o que
realmente estava acontecendo, mas ao mesmo tempo comemoramos,
participamos, incentivamos, enfim, cada um a sua maneira, a sua
moda, a partir do seu lugar, da sua cultura, da sua opção política, mas
certamente essa jornada de junho nos impactou muito. Porém, por
outro lado, o que houve foi toda uma avalanche de criminalização
dessas ações, a criminalização das lutas sociais que também é uma
abordagem pode ser trazida para esse exercício do Incid, isto é, na
medida em que o cidadão consciente do seu direito se predispõe a ir
à luta, a participar de um processo tão pró-ativo, como é que ele lida
com esses processos de criminalização? Isso também seria um bom
indicador.
•
A questão do surgimento dos novos direitos. Vivenciamos
um momento tão dinâmico, socialmente falando, que de fato muitos
novos direitos estão surgindo e a gente está ainda lidando com o
que está no marco legal. Acho que é importante a gente considerar
alguns outros como, por exemplo, o transporte público. Em Goiânia,
o transporte é público em função da concessão pública, mas não
há nenhuma política de subsídio para que ele seja público, não há
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nenhum investimento por parte do Estado ou do município com
relação a isso. Quer dizer, são as empresas privadas que bancam a
carteira do estudante, a possibilidade do idoso não pagar a passagem,
enfim. É o meu direito de ir e vir e usando, claro, transporte público.
•
É preciso retomar uma fala que o Cândido disse logo cedo
ao abrir a mesa e dizer que não existe a cidadania se não houver a
garantia de direitos. E eu completarei dizendo que não existe a
garantia de direitos se não houver o exercício da cidadania e que
esse instrumental dos indicadores é parte de todo um processo em
construção, mas também é parte de um processo de monitoramento.
Ele é, sem dúvida alguma, uma importante ferramenta, uma
ferramenta de poder porque de fato ele é uma informação que pode
sim impulsionar a busca do exercício da sua cidadania com vista a
garantir os seus direitos.
•
O que ouvi, e até de maneira entusiasmada, foi como os
dados estão sendo apropriado pelos movimentos sociais e como a
partir do momento de uma primeira leitura de números você acaba
ficando mais sedento para pormenorizar aquelas informações e
ver traduzidos em números. E quando você olha você não vê só os
números, você vê significado naqueles números. Você se identifica
com aqueles números e vê uma aderência daqueles números a sua
realidade, seu objeto de estudo, sua militância. O objetivo do Incid
acho que é justamente esse: a apropriação dos números. Parabenizo
o Ibase por essa iniciativa de tentar trazer aquele número que no
primeiro momento é tão frio, é tão distante da realidade, pra mais
perto das pessoas.
•
Os números que a Secretaria Estadual de Segurança
apresenta não são os melhores, não são os que se gostaria de apresentar,
mas eles são também fruto de muito trabalho, de uma equipe que se
empenha pela qualidade dos números. A gente trabalha formulando
e publicizando dados oficiais, esses dados são utilizados por uma
série de políticas públicas, a secretaria recebe demandas de N atores
da sociedade, de acadêmicos, de movimentos sociais. É motivo de
muita felicidade quando vemos, por exemplo, uma determinada
associação de moradores querendo saber o que está acontecendo na
área dele ou um conselho comunitário querendo saber, averiguar
alguma situação, solicitando dados.
•
É importante trabalhar no sentido de publicizar e
aproximar mais os movimentos sociais da construção de dados. Tentar
averiguar o que são dados oficiais e a possibilidade de complementar
os dados oficiais com pesquisas. Um primeiro movimento necessário
é se aproximar dos dados oficiais, até mesmo para poder criticar, falar
“aqui não está legal, já aqui está legal”. Esse trabalho é importante e
vejo isso no Incid: trazer pra a discussão, ver os números, nem que
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seja pra falar “meu município aqui não está legal em nada, mas eu
estou tendo uma maneira objetiva de mensurar e de reivindicar”. Se
por um lado os dados são apropriados e utilizados por aqueles que
formulam as políticas, eles também podem ser utilizados pelo outro
lado para complementar e solicitar mudanças, ratificações nessas
políticas. Acho que esse é o papel de um sistema de indicadores, ele
não tem que ser frio, ele não tem que ser distante, ele tem que se
aproximar da realidade, ele tem que ser apresentado pra cidadania
de uma maneira que seja palatável para as pessoas para que possam
olhar e se identificar com aqueles números para que eles não fiquem
em uma realidade distante.
•
A Secretaria Estadual de Segurança faz uma divulgação
mensal de incidência criminal em todo o estado do Rio de Janeiro.
Hoje por exemplo foi para o site a incidência do mês de julho. Existe
toda uma série histórica, com atualização mensal, com o objetivo de
propiciar uma informação atualizada para que ela seja justamente
utilizada para reivindicações, para planejamento, que seja tomado
por diversos atores porque o número está aí, ele é público e ele é de
todos.
•
Historicamente, o MEC fazia convênios com instituições
filantrópicas, assistenciais, caritativas, que cuidavam, tratavam,
educavam pessoas com deficiência, público alvo da educação
especial. Isso fez com que em 2003 o MEC chegasse a um número
que era 70% das matrículas do público alvo da educação especial
em salas especiais ou escolas especiais. O governo federal tomou
uma atitude bastante corajosa de financiar obras de acessibilidade
em escola, formação de professores, e de implantar sala de recursos
multifuncional e se tem 70% da matrícula, isso em 12 anos, em
classes comuns da rede regular de ensino. Construímos uma história
no tema da educação especial, e essa é a política defendida pelo
governo federal e pelo Ministério da Educação implementada e
que tem feito uma mudança histórica nos indicadores de matrícula
na educação especial. Nós não tínhamos nem mil matrículas na
educação superior de pessoas com deficiência, hoje em dia a gente
tem 23 mil matrículas de pessoas com deficiência na educação
superior, o que significa que essas pessoas também estão acessando a
educação superior.
•
Os dados de Educação, disponibilizados pelo MEC,
com relação à metodologia, conforme já citado aqui pelo NEP, são
auto respondidos. São os diretores de escolas, os professores que
respondem. Tem um questionário do aluno, um questionário do
professor, um questionário da turma e um questionário da escola, são
questionários diferentes. Com relação às condicionalidades existe
um sistema de freqüência. Cada município tem o que a gente chama

/ SÍNTESE DAS PRINCIPAIS IDEIAS

de operador, indicado pelo secretário, que reúne as informações de
todas as escolas que têm matrículas do Bolsa Família e apresenta
essas informações para o Ministério da Educação, que repassa as
informações para o MDS.

humanos. Muitas das pessoas que estão aqui provavelmente acessam
os judiciários como réus ou como demandados, menos como
demandantes de direitos. Então o judiciário também tem que ser
colocado nesse foco.

•
A Conferência Nacional de Educação acontece em
novembro e é um espaço privilegiado. As conferências de saúde,
de assistência e outras temáticas já existem há décadas. A primeira
conferência nacional de educação, a de educação básica, aconteceu
em 2010. Ano que vem é o ano de revisão do Plano Plurianual no
âmbito do governo federal. Acreditamos que o trabalho do Incid,
esses indicadores, essa interlocução é um momento privilegiado da
gente rever o plano plurianual, trazendo novos indicadores para esse
plano.

•
No indicador “Garantia de Áreas Protegidas” destaco que a
importância varia de contexto, varia de acordo com a realidade. Pode
ser que tenha tudo a ver nesse território estudado. Nas discussões
da rede brasileira de justiça ambiental, existem várias denúncias de
comunidades de pescadores, marisqueiros, populações tradicionais,
principalmente aqueles que dependem da natureza pra sobreviver,
que nessas áreas protegidas muitas dessas comunidades tradicionais
são impedidas de entrar pra retirar os recursos que eles costumam
usar. Às vezes você tem o parque e a área protegida que é importante
pra uma certa população, mas pra quem depende da natureza, que
vive no entorno dessas áreas, é negado o direto à utilização para a
subsistência. São muitas as denúncias de que os parques e áreas
protegidas protegem, entre aspas, mas ao mesmo tempo tirar as
pessoas de lá de dentro, com a noção de que o meio ambiente vai
ser mantido se não tiver ninguém lá é uma noção totalmente
equivocada. O homem foi lá, plantou também, não foi só a cotia
que plantou a castanha do Pará, os índios plantaram também. Há
preservação também com um uso pelas pessoas. Então, é preciso usar
esse indicador com cuidado, de acordo com a realidade local.

•
O projeto “Fora da escola não pode” é uma iniciativa do
UNICEF. Com uma busca no Google dá pra ver por município
quem são as crianças e adolescentes em idade escolar que estão fora
da escola em cada município, de acordo com o cruzamento de dados
do IBGE, PNAD, Censo e Censo Escolar se chega à fotografia, à
radiografia de quais são as crianças e adolescentes que estão fora da
escola em idade escolar por município.
•
Com o Prêmio Nacional de Educação em Direitos
Humanos são premiadas as secretarias de estado e municipais,
organizações da sociedade civil, escolas, universidades, com o
prêmio “Construindo a Igualdade de Gênero”. São avaliados artigos,
redações de ensino médio, TCC de graduação e pós-graduação,
mestrado e doutorado e a escola promotora da igualdade de
gênero, entendendo também que premiar, certificar, organizar essas
experiências bem sucedidas é uma política pública de educação.
•
Na Cidadania Garantida a questão LGBT não aparece.
Para não dizer que não se toca nesse assunto, no direito à igualdade
e diversidade só tem um indicador, o que fala da “garantia de
qualificação dos docentes para a diversidade”. Somente? Existe
a necessidade de se criarem outros indicadores em relação a essa
questão.
•
Uma sugestão para o Incid é o foco no poder judiciário.
Indicadores sobre a presença ou não do judiciário e qual lugar que
as pessoas ocupam nesse poder judiciário em termos de acesso à
justiça seria muito importante. Pensar em indicadores sobre o poder
judiciário é fundamental, colocá-lo no foco, porque é comum colocar
o foco no legislativo e no executivo, que são poderes mais acessíveis, e
o judiciário é um poder inacessível, mas ele interfere na possibilidade
e na negação dos direitos das pessoas no dia a dia, especialmente
esses direitos que nós estamos falando aqui, em termos de direitos
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•
A dimensão da cidadania percebida se revela em como
a sociedade se percebe, como os movimentos organizados se
relacionam ou estão afastados da sociedade e, ao mesmo tempo, que
aproximações são necessárias fazer pra poder chegar mais próximo da
realidade? O primeiro destaque é justamente a tentativa de perceber
até que ponto a categoria Direito se espalhou pela sociedade e como
é que ela se espalhou? Como é que a sociedade com um todo percebe
que seus problemas e suas reivindicações referem-se a direitos e, por
outro lado, como é que os direitos referem-se às políticas públicas?
O segundo destaque é pensar como os próprios movimentos, muitas
vezes nas suas especificidades, pensam ou não pensam o conjunto de
direitos.
•
A cidadania percebida se traduz em uma metodologia que
potencializa e dinamiza o diálogo e aproxima grupos organizados
e demais cidadãos ao mesmo tempo em que reconhece o potencial
dos diversos grupos sociais na luta por direitos. No entanto, os
movimentos sociais estão se organizando através de uma matriz
multidisciplinar (a partir de direitos diversos), disputando formas
e ideias, se mobilizando através de redes em diversos territórios.
Dessa forma, existe uma demanda por maior organização, por um
planejamento estratégico entre os diversos movimentos sociais.
Assim, o desafio dessa dimensão é a falta de diálogo da sociedade
civil. O que essa metodologia pode mudar para nós? Ela é alavanca
de várias outras construções no sentido que nós acreditamos.
•
O sistema de indicadores é uma ferramenta que deve
integrar o planejamento estratégico dos movimentos. Temos no
caso, como exemplo, a juventude que de uma hora para outra foi para
as ruas e muitos de nós não esperávamos isso. Uma juventude capaz
de clicar, fazer e participar de uma porção de coisas que nós também
temos que aprender. Nós estamos na luta do dia a dia para conquistar
o direito para viver com dignidade todo dia. Mas precisamos ampliar
as articulações para conquistar, porque embora as conquistas sejam
locais, os inimigos são globais.
•
Em relação ao Incid, esse é um momento interessante
para os movimentos sociais. Faz com que tenhamos uma posição
em relação à metodologia, com relação ao conteúdo. Mas quais são
os cruzamentos mais fundamentais que dão condição de discutir
com o poder público de igual para igual? Por exemplo, quais são os
determinantes sociais da saúde? É o meio ambiente, é o saneamento,

é a questão do lixo, não é? Como é que a gente pega todos esses
indicadores e utilizamos a nosso favor? Como é que a gente coloca
esse sistema como uma forma de controle do estado?
•
Na estrutura sociopolítica em que a gente vive, o debate
sobre as questões ideológicas está mais acirrado, mas é também onde
se estabelece a perspectiva de fortalecer e radicalizar a democracia.
No debate recente sobre o decreto de participação social, trabalhar
numa perspectiva de ampliar a democracia meramente normativa
gera certo acirramento, uma disputa ideológica. Mas o nosso
compromisso é uma democracia ampliada e nela uma perspectiva
de estudo mais apurado de levantamento de dados que pode nos
fortalecer. Há uma clareza de que a efetividade é qualificada quando
a política pública é permeada pela participação social. A participação
já é um valor em si, mas a gente acredita que ela também resulta em
impactos positivos qualitativamente superiores. E qualquer iniciativa
nesse sentido que possa medir e trazer dados que nos revelem isso
fortalece o nosso trabalho. Assim, a população acredita que se
percebe cidadã quando transforma a potência da sua vida social.
•
O compartilhamento do poder é uma conquista
fundamental. Essa conquista tem uma convergência nos serviços
de qualidade, no acesso, na permanência que não são dádivas de
autoridades ou gestores de políticas públicas. Essa qualificação no
serviço público, na percepção que a gente possa ter, e nas conquistas
que vamos continuar tendo, é a própria condição de existência
delas, é um amadurecimento da nossa sociedade, e que elas não
sejam apenas conquistas cíclicas ou pontuais, mas a contínua
criação de novas formas de relação Estado x Sociedade. Acho que
esse levantamento de dados que o Incid vem fazendo fortalece um
paradigma de mobilização de controle social.
•
A Cidadania Percebida é parte de um conjunto que é
a Cidadania Efetiva – que engloba direitos sociais, econômicos,
culturais, civis e políticos –, que apresenta um avanço conceitual
para o campo dos direitos. Ao mesmo tempo, essa proposta apresenta
uma dimensão política e epistemológica que depende da realidade
na qual ela se insere e que não é neutra. É uma proposta criativa
em relação ao formato e conteúdo que percebe a realidade e suas
transformações e um avanço do ponto de vista conceitual que, de
fato, reflete uma abordagem multidisciplinar. Não é só a ciência, não
é só a técnica, mas é essa vivência da população que traz elementos
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importantes para um sistema de indicadores e essa proposta que
apresentada dá conta disso, dessa multidisciplinaridade, dessa multiinstitucionalidade.
•
A pesquisa da cidadania percebida é bastante rica, mas
certamente ela pode ser aprimorada no sentido de pegar com mais
riqueza de detalhes alguns aspectos, pra que se diferencie a percepção
da educação, na saúde e no meio ambiente, mas também em outras
dimensões importantes do nosso cotidiano, por exemplo, que eu
acho que é uma dimensão que ainda está faltando no Incid, que é a
dimensão da proteção social. O Brasil avançou muito nesse período,
particularmente nos últimos 12 anos, mas isso é uma trajetória
desde a Constituição Federal pela participação dos movimentos
sociais e consolidação de direitos básicos, como a proteção social,
seja ela a aposentadoria, o seguro social, o benefício de prestação
continuada e o próprio programa Bolsa Família nesses últimos 10
anos. Isso foi uma conquista importante para a sociedade brasileira
pra garantir algum tipo de seguro para situações de vulnerabilidade
extrema da população brasileira. Então, acho que essa também é uma
dimensão importante que poderia ser contemplada nessa proposta
dos indicadores de cidadania. Porque imagino que uma proposta
não deve se fechar em si mesma, ela deve estar sempre disposta a
incorporar novas dimensões à medida que os grupos e a sociedade
vão percebendo eles como relevantes de serem acompanhados por
conta desse conjunto de direitos.
•
Os indicadores de cidadania são retratos do tempo e a
gente tem que tirar diversos retratos ao longo do tempo para poder
compor o filme que nos permita ver se as transformações estão indo
no sentido desejado ou não. Seja para sociedade, seja para o governo,
é absolutamente importante para efeito de correção de rumo para
que a gente não tenha que fazer pesquisas primárias quando na
realidade já dispomos de informação bastante específica. A gente
tem muita informação levantada, a um nível de detalhe muito grande
e que poderia ser mais bem usada para nos ajudar a ter escolhas de
políticas e desenhos de políticas ou de advogar por determinadas
perspectivas com uma base maior de evidência empírica. Nesse
sentido chamo a atenção do Incid para o cadastro único, que é uma
fonte de informação que vem se sofisticando e é mantido pelo MDS
junto com estados e municípios, cobrindo setenta e cinco milhões de
pessoas.
•
O direito à educação é algo assegurado parcialmente, pois
a(o) cidadã(o) tem a obrigatoriedade e a garantia da matrícula da
criança e adolescente de 4 a 17 anos, mas a questão da permanência
dessa criança e adolescente não é uma realidade. A pressão e o controle
social da sociedade para assegurar essa permanência e a qualidade da
educação são essenciais. No entanto, acrescenta-se a essa questão a
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qualidade da educação que está sendo garantida pelo poder público.
Educação de qualidade do ensino infantil ao ensino superior não é
uma realidade no Brasil. O que se percebe é uma alta taxa de evasão
escolar e a saída do ensino médio/técnico com vistas ao mercado de
trabalho que nem sempre se realiza. E aí a pergunta que se fez foi:
Você acha que a educação no lugar onde você mora atende ao que
você e a sua família precisam? Eu fiquei surpresa quando eu ouvi as
respostas. Fique surpresa porque quando o conselho do FUNDEB
vai a sua escola fazer uma visita não é isto que nós ouvimos daqueles
que estão no chão da escola. Não é isso que nós ouvimos do professor,
não é isso que nós ouvimos do porteiro, do pai do aluno naquela
escola. O que a gente ouve é que aquela escola poderia ser melhor. O
investimento naquela escola poderia ser melhor.
•
Como que nós podemos exigir da sociedade em que
estamos algo muito melhor? Por que é muito fácil eu falar com o
meu amigo aqui do meu lado: Olha, a minha escola está muito ruim,
os meus professores ganham mal! E ela não pode tomar nenhuma
providência, a não ser me ouvir, balançar a cabeça e concordar
comigo. Como que nós podemos fazer algo mais? Acredito que o
primeiro passo está na mobilização social, precisamos sair do nosso
comodismo e nos mobilizar de modo a alcançar alguns objetivos.
Vamos tornar uma sociedade realmente digna e justa para todos,
uma sociedade onde eu possa me representar e ele que vai ali
também possa se representar, e aquele que não foi não está sendo
representado por ninguém. Por que ele não quis participar e é um
direito dele de não querer, mas eu, enquanto cidadão, tenho o direito
de ir, reivindicar e dizer o que eu pretendo e o que eu quero.
•
A discussão de cidadania e direitos humanos anima muito,
inclusive pelo histórico, não só da população quilombola, mas de
uma grande parcela da nossa sociedade, de exclusão, de retirada de
direitos e negação de direitos quase que permanente. Aí eu remonto
a linha do tempo onde as comunidades quilombolas passam de
grupos subversivos para grupos marginais e depois, em 1888, se
encerra um ciclo de perseguição a um determinado grupo social,
e aqueles grupos entram num período de esquecimento e, esse
período é quebrado exatamente cem anos depois em ocasião da nova
Constituição, em 1988, onde esse grupo reaparece como um sujeito
de direitos. Essa mudança de paradigma, de perspectiva, é muito
interessante, sobretudo porque ela não cai do céu, ela é fruto de lutas
históricas de grupos e pessoas que se percebem como portadores
de um direito que não está assegurado em lugar nenhum, não está
escrito em lugar nenhum e não está reconhecido pelo Estado ou
pelos grupos dominantes. E aí, você faz valer a sua percepção, a sua
compreensão da sua condição, e você transforma aquilo em um
direito de fato. A partir daí a efetividade disso, o complemento disso
é outra briga.
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•
Para uma comunidade tradicional a educação é
fundamental. A educação é a grande arma que nos assegura uma
continuidade em nossos territórios de um grupo social que está ai
em meio ao mundo globalizado, em meio a toda pressão externa
que existe. Esses grupos estão cada vez mais vulneráveis frente ao
modelo de desenvolvimento do país e do mundo globalizado. Então,
a educação é um fator fundamental. A qualidade de ensino que se
leva também é motivada para quem está sendo entregue este serviço
público. A gente está falando sim de discriminação, de racismo, de
segregação. Então, esse debate não só do acesso como a permanência
e a qualidade, ele é fundamental.
•
Qual a maior dificuldade de produção de dados?
Segurança pública e situação carcerária (execução penal), que
são de competência dos estados. A competência para execução,
para elaboração dos dados, para a coleta dessas questões é dos
estados. Isso porque há um desenho legal produzido em 1988
pela Constituição Federal que dificulta, e muito, o debate. Isso
atrapalha, pois nessa percepção de cidadania percebida e a própria
cidadania garantida, a segurança pública no território municipal é
muito difícil. O poder público estadual que estaria influenciando
aquelas questões de segurança pública, aqueles debates e a ilusão de
políticas públicas, cada estado constrói a sua. O poder judiciário não
tem uma homogeneidade dos dados, então não consegue construir
indicadores no Brasil de segurança pública por falta de construção
de dados. Eu acho que isso é um debate muito importante para os
movimentos sociais se apropriarem dessa questão do poder público,
tentar abrir os canais de diálogo para ver como a gente vai superar
essa questão.
•
A participação social através do voto é um importante
canal de interferência da população. No entanto, este processo não
representa plenamente as demandas da sociedade. Produz, neste
caso, um hiato entre a população e os representantes governamentais
democraticamente eleitos e uma contradição, pois faz surgir
organizações sociais que lutam pela garantia de direitos.
•
É impossível, hoje, no estado brasileiro, os sistemas
de estatística não conseguirem acolher no território nacional a
qualidade que o Ibase, através do Incid, tem conseguido dar na região
desses 14 municípios. Ressaltar que os movimentos sociais estão
insistindo na luta pela ação cidadã. Isso não se dá de qualquer forma.
Nós defendemos a cidadania como um processo de mobilização
e pressão popular. Nós não acreditamos que a cidadania é algo
individual e pacífico. Deve ser algo permanentemente conquistado
pela sociedade e de forma organizada. Esse processo é orgânico,
vivo, que nunca está resolvido e que tem que estar sempre sendo
reconquistado, realimentado na dinâmica da luta social.

•
O caso do Comperj criou uma série de condicionantes,
uma delas é a construção de uma barragem para o abastecimento de
água para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Aquilo que nós
lutamos para que existissem condicionantes gera uma nova série de
problemas. Quantos aqui participaram do processo de tomada de
decisão da Instituição do Comperj? Uma pessoa, duas, três! Quantos
aqui participaram da elaboração das condicionantes do Comperj?
Cinco! Na comunidade atingida por esse projeto ninguém foi
consultado. Ninguém foi nem avisado que ali teria uma barragem,
ficaram sabendo por um decreto do governo do estado.
•
Como sugestão para o Incid, é importante contemplar
os aspectos com relação à repressão que a participação social tem
sofrido nessa área de incidência do projeto. Eu queria chamar
atenção para esse estado de coisas que nos afastam da tomada de
decisão, da participação do poder político da sociedade. Quando a
gente se assume protagonista dessas decisões, nós pagamos um preço
por isso. Veja o processo de repressão de violência, de criminalização
e até de eliminação de lideranças que se colocam numa condição de
organização da sociedade para participação nas decisões do poder
político. Não é porque não queremos ou não gostamos, mas porque
também é perigoso fazer isso. É perigoso incidir na política, acho
que inclusive incidir na política dessa maneira popular, coletiva, viva,
orgânica, essa coisa efetiva, isso que queremos e gostamos é perigoso.
•
Transformações decisivas do ponto de vista de grandes
objetos estratégicos do desenvolvimento a partir de 2012, entre elas
o auge da ideia de PAC, dos projetos de perfuração no oceano, na
plataforma marítima no pré-sal, auge da ideia de retomada estratégica
de grandes projetos. O resultado estratégico dessa conjuntura
foi a elevação geral dos custos sociais territoriais. O preço do
território, crise hidrográfica, a ideia da vantagem relativa do modelo
energético, da vantagem relativa do modelo automobilístico, do
modelo urbano atual, dos padrões de consumo de massa voltadas
para ideia de uma sociedade classe média “agudizaram” a crise
social geral dos territórios. Isso revelou a brutal fraqueza, distância
e precária qualidade dos governos locais e estaduais para responder
a conjuntura. Nesse sentido, as preocupações que vinham sendo
acumuladas nos últimos anos de territórios de cidadania, lógicas
de gestão de políticas territorializadas, distribuição de renda em
políticas de identidade e de assentamentos agrários têm o seu espaço
reduzido para as novas regras políticas. Esses elementos todos
impactam a nossa sociedade em termos da crise da mobilidade
urbana, os problemas das prioridades de obras públicas, o problema
das políticas habitacionais e de moradia de interesse social e trazem
o quadro atual que nós temos de contradição entre as vantagens
das políticas distributivas e uma grande crise de todos os elementos
ligados a um tema que a pesquisa traz.
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•
A ideia de controle social, auto-organização e capacidade
de formulação propositiva deve ser apoiada por instrumentos de
pesquisa e produção de conhecimento com a leitura das percepções
coletivas – inclusive das populações desorganizadas e da grande
massa de pessoas que circulam no território, hoje em grande parte
mulheres que fazem a conexão de circulação da cidade e no mundo
do trabalho ligado ao brutal deslocamento de força de trabalho
feminino, o que produz um efeito geral de tentar captar percepções
coletivas num espaço difuso e precário de mulheres divididas entre
a casa e o trabalho, de homens ligados a biscate e precariedade nos
territórios sociais populares e alguns pontos centrais. E vai se fazer
grupos, tentar o mínimo de rearticulação dado à crise do tecido
associativo. Então, há dificuldade principalmente nessas regiões
de constituir através de associações de moradores, mecanismos
de conselhos, de conferência para produzir resposta no nível da
demanda dos processos que estão em curso.
•
A ideia de direito não é só viver na defesa do corpo violado,
isso é uma reparação da justiça. A ideia de direito é constituir
condições de que tornem todos os lugares, lugares centrais e todos
os sujeitos, sujeitos iguais. Esses elementos, evidentemente, exigem
a qualidade das políticas no território. O grande avanço é que nós
estamos relendo o território, questionando o modo de governar,
questionando as dinâmicas atuais da estrutura federativa e das suas
inversões. A sociedade brasileira não é governada e não pode ser
governada do ponto de vista de um olhar que se esquece dos corpos.
É claro que aqui, nessa pesquisa e nesse trabalho não está a escala
de todo o território. Uma coisa é Jardim Catarina, outra coisa é o
conjunto de São Gonçalo, ou outra coisa é a região do Comperj,
outra coisa é a articulação da região metropolitana, outra coisa é
o Estado do Rio, outra coisa é o espaço brasileiro, outra coisa é a

138

bacia hidrográfica do Rio Paraíba trazendo água para isso. Algumas
questões exigem escalas e reflexões que são mais avançadas em
termos de geografias, outras geografias. Acho que é um avanço que
a gente consiga de qualquer maneira situar com maior qualidade a
problemática do controle social sobre os territórios, sobre os espaços,
sobre os lugares a partir das práticas cotidianas. Isso ajuda a refletir
sobre o grande, isso não é para produzir a ideia “sou comunidade”,
estou na cidade, é diferente.
•
Em relação à capacidade organizativa nos territórios, o
principal elemento da nossa mesa, a ideia é que a percepção possa
produzir um conhecimento qualificado e esse conhecimento
vire voz, essa voz vire proposta e essa proposta se materialize nos
espaços. E esses espaços decidem, eu não preciso de novos conselhos.
Não é como a gente consegue garantir os avanços de mobilidade
distributiva, os elementos de acesso a crédito, os avanços em certas
políticas anticíclicas que foram realizadas no Brasil, os avanços dos
programas de agricultura familiar ou de políticas de identidade,
mas combinar isso com políticas que efetivamente modifiquem
a qualidade dos governos no território. É preciso outra política de
cidadania. Entendo que esse é o esforço coletivo, intelectual, moral e
técnico.

/ PRINCIPAIS QUESTÕES LEVANTADAS
PELO PÚBLICO PRESENTE
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•
As comunidades e os pobres têm os seus direitos regulados
pela Constituição Federal é preciso sensibilizar os governos de
que não se podem deslocar pescadores de onde vivem e realocar
em qualquer outro lugar como, por exemplo, em apartamentos do
PAC. Isso impossibilita o pescador da beira do rio, pois morar a
quilômetros da beira do rio e como carrega o barco, as redes e os
caranguejos, a produção?
•
Da mesma forma que a presidência da OAB é exercida por
um advogado e o CRM por um médico, porque a chefia da pesca
é exercida por um pastor de igreja? A pesca também tem várias
especialidades, os/as pescadores e pescadoras também querem um
especialista nesta área para cuidar dos interesses de pescadores e
pescadoras.
•
Devemos somar aos dados dos indicadores apresentados
pelo IBASE, a isso a diminuição das áreas de trabalho para os
pescadores. Uma tese de doutorado feita em 2010, por uma
pesquisadora da UERJ, indicou que restavam 12% de área
disponível para pesca artesanal na Baía de Guanabara, no entanto
ainda não havia sido computada a obra de tubulações da GDK em
Mauá e nem a nova tubulação de esgoto de Paquetá que vai para
São Gonçalo. Também não foram computadas as diversas áreas
que a pesca esportiva ocupa e as áreas que transitam as lanchas que
fazem o transporte na Baía. O pouco que resta é para dividir com
aproximadamente 15 mil pescadores que estão no entorno da Baía.
•
O cumprimento das condições do COMPERJ é indicador
de cidadania, pois as condicionantes estão aí para minimizar os
efeitos negativos para população, logo essas condicionantes para a
instalação de um megaempreendimento, são também indicadores de
cidadania.
•
É importante destacar na Cidadania Ativa a quantidade
de pessoas que trabalham em coletivos e em defesa de direitos em
trabalhos de formação etc. Sobre esse trabalho a cidadania ativa vem
fazendo na área de direitos humanos, de promoção de direitos e por
isso, quando se faz um mapeamento disso e descobre que existem
milhares organizações ou coletivos trabalhando nesse campo, isso
demonstra uma coisa que nós tradicionalmente não conseguimos
ver, pois o que se vê são os grandes movimentos, grandes sindicatos,
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ou de ações mais de mídia, mas, o trabalho local, aquele trabalho de
“formiga”, aquela associação de moradores, pequeno sindicato, quase
que some das estatísticas, então é importante realçar isso.
•
O processo de construção dimensão da Cidadania Ativa e
seus indicadores traz uma presença muito forte da educação popular,
o que pode fazer dela a dimensão central do projeto de indicadores
de cidadania, isso porque as pessoas participam do processo de
construção de indicadores, a toda uma dinâmica de aprendizagem e
ganham a qualidade de se apropriar deste processo.
•
Seria importante o Incid construir algo sobre o processo
de construção dos indicadores, em particular desta dimensão
importante (Cidadania Ativa) isso deve ser sistematizado, realçado,
colocar a luz sobre ela.
•
Mensurar as demandas da cidadania ativa para melhorar
a qualidade da educação. Quando se cruza com todas as outras
dimensões com vários indicadores, isso se torna instrumento para
esse exercício da cidadania ativa. Construir indicadores de qualidade
a partir, por exemplo, das indicações do INCID em relação à saúde,
em relação ao trabalho, ou seja, aprofundar isto para que a dimensão
da cidadania ativa possa realmente operar de uma maneira melhor
especialmente para quem não tem a experiência do campo ou da
prática de participação cidadã.
•
É importante para o Incid avançar mais para tornar mais
claro quem são os atores sociais? Já que os atores sociais são mais
os coletivos, quem participa dos coletivos? Quem são esses atores
sociais? Quais são as pessoas que estão participando? Qual é a
característica dessas pessoas? Na medida em que se consegue avançar
em perceber quais são esses atores sociais temos maiores condições
de interferência, de análise e de propor metodologias participativas
com qualidade.
•
O relatório sobre os indicadores de cidadania ativa faz
pensar sobre qual a participação que queremos de fato, como
deve acontecer essa participação para que se tenha efetividade
de resultados. Isso porque a dimensão da cidadania ativa dialoga
fortemente com o debate grande que esta ocorrendo na atual
conjuntura do país questão da política nacional de participação.

•
Os Indicadores da cidadania ativa podem contribuir
para responder a pergunta: Qual é a relação entre organização da
sociedade, a questão da densidade, participação cidadã nos Conselho
de Direitos e garantia de incidências nas políticas públicas? E
também para entender melhor certas dinâmicas no território, por
exemplo, a relação entre os diferentes conselhos e seus formatos de
gerência. A relação entre os conselhos e a garantia de transparência
no poder publico municipal. A relação entre essa questão da
densidade e as condições de representação e participação desses
conselhos. Tecer a um cruzamento desses indicadores no território
para contribuir com uma compreensão melhor da dinâmica no
território, pois existe uma coincidência forte, por exemplo, dos
indicadores do sistema INCID na questão de participação cidadã
pelo meio ambiente, de participação e vozes cidadãs da densidade de
vozes cidadãs e participação pelo direito ao trabalho com a questão
das áreas protegidas, do espaço da participação cidadã pelo meio
ambiente coincide.
•
É preciso procurar fazer distinção nos indicadores
ambientais entre as categorias de unidade de conservação, de áreas
protegidas, por exemplo, você tem dinâmicas de conservação de
áreas protegidas que demandam mais da sociedade uma interação
e uma participação, você tem categorias que se a unidade não está
implementada, não tem conselho, se tem ou não tem plano de
manejo etc.
•
Aproveitar esses indicadores para contribuir com uma
perspectiva de planejamento, na perspectiva de “eu tenho esse retrato
hoje, como é que eu faço para melhorar isso”?
•
É importante também trabalhar com uma lógica de
definição de território na perspectiva das comunidades locais,
experiência de mapeamento para que se possa pensar um território
que reflita a identidade e o reconhecimento daquelas comunidades,
contribuindo para que a própria comunidade encontro nesses
indicadores um instrumento para, analisar a sua realidade e pensar o
seu futuro, poder planejar que passos dar no sentido de melhorar os
indicadores.
•
Um indicador ambiental que seria importante para a
população é o do acesso à água potável, o que acontece nessas
regiões, em que você não consegue associar uma coisa à outra, acho

que uma leitura de um olhar para cruzar os diferentes indicadores
num território pode contribuir para compreender melhor isso, na
medida em que se associa uma coisa a outra.
•
É preciso pensar exatamente do que se esta falando com
essa ideia de participação que talvez tenha vários sentidos para
diferentes sujeitos e com diferentes expectativas. É fundamental
medir também o ambiente, e levar em consideração o ambiente
político se governo é “muito estranho” possivelmente vai tentar
impedir que a dimensão da cidadania ativa fortaleça de fato o sentido
da participação de diferentes sujeitos nesse contexto.
•
Outra indicação importante é medir o ambiente, o nível
de violência, quantos para negros, mulheres, lugares onde o nível de
escolaridade é baixo, lugares onde há possibilidade de falar com o
prefeito, para saber se essa densidade, se esse ambiente político ajuda
mesmo a consolidar ideias de cidadania, de democracia e tudo mais.
Reconhecer nessa dimensão os diferentes sujeitos com relação à
igualdade para incidir e definir processos sociais e políticos, culturais
e ambientais e compreender essa dimensão de novos sujeitos como
parte do processo e ao mesmo tempo compreender a sua capacidade
de influir diferentes aspectos da vida social, política e cultural.
•
É importante discutir os instrumentos utilizados para o
nível de participação, que tem sido praticamente instrumentos que
tem amortecido os conflitos dos grupos sociais e produzido uma
sensação de participação que não se realiza no dia a dia, não se realiza
na prática e nós temos muito medo de mexer neles. Nenhum de nós
tem coragem de dizer para os conselhos que não estão desenvolvidos
o suficiente para dar conta das dimensões da cidadania.
•
Em relação à proposta de indicadores é necessário medir
mobilidade urbana, se tem ou não faixa de pedestre, ciclovia você
encontra, quantas pessoas no ônibus, quanto tempo é gasto pra
chegar em casa? Acessibilidade etc. Colocar as pessoas como
prioridade, por exemplo, qual é o problema da sua rua? Qual o
problema que você encontra? Quando você está perto de casa?
•
O Incid deve pensar um pouco melhor a categoria de
Cidadania Ativa para examinar participação e os resultados da
participação, e não somente as possibilidades de participação o
densidade a um tecido associativo, mas o exercício da prática.
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•
É importante problematizar os indicadores de participação
eleitoral, pois são passíveis de uma dificuldade explicativa enorme,
por conta da obrigatoriedade do voto, por tanto podem não se
correlacionar com os resultados emitidos em relação à participação
associativa.
•
Cidadania Ativa deve fazer referência à litigiosidade, seja
ela litigiosidade social, ou seja, ela uma litigiosidade judicial.
•
Olhar a locação orçamentária pode ser interessante, o
volume de benefícios concedidos e a partir daí criar indicadores
sobre essa temática.
•
Torna-se interessante para Cidadania Ativa atribuir
sentidos a questões coletivas da vida em comum.
•
Com relação a Cartografia, considerar que não há
procedimentos metodológicos de pesquisa pré-definidos, isso
possibilita melhor entendimento do ponto de vista dos agentes
sociais sobre os seus próprios processos de territorialização.
•
Destacar a questão do direito ao território para a
cidadania, que vai um pouco além do direito a moradia, mas da
luta pelo reconhecimento de um modo de viver, quer dizer, pela
livre manifestação indenitária, principalmente ao direito territorial
de uma grande variedade de grupos sociais, grupos que passaram a
acionar um conjunto de dispositivos legais referidos a constituição
de 1988, principalmente no caso dos quilombos, das comunidades
remanescentes de quilombos com o artigo 68 do ADCT.
•
Importa colocar em questão que a cidadania também não
é algo que possa ser quantificável pela quantidade de alimento, pela
quantidade de renda, como os dados oficiais sugerem. Eles mensuram
o nível de cidadania pelo correspondente material, como bem foi
fito ontem que gerencia de pesquisa de vocês trouxe isso muito forte
já que o ponto de partida foi à discussão sobre os dados oficiais.
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•
Ressaltou-se a importância deste momento da Conferência.
Momento este centrado no diálogo sobre o sentido e implicações
políticas para a própria democracia, para a cidadania, para a luta por
direitos, de uma proposta de análise a partir de indicadores como o
Cidadanias.
•
A mesa se propõe a identificar se essa formulação
apresentada pelo Ibase contribui para restabelecer condições
para uma nova onda de democratização no país, levando mais
adiante o processo de uma democracia substantiva com justiça
social e ambiental e com muita participação. Compreendendo os
indicadores como um modo de olhar que, neste caso, se define nessa
polaridade de cidadania e direito.
•
Foi destacado que a proposta do Ibase de construção de
indicadores propõe uma maneira de olhar os dados que existem e
mesmo de criar dados que não existem, mas que são fundamentais
para a luta social. Desenvolve indicadores para qualificar o olhar, o
que tem a ver com o que as pessoas sentem, o que o sujeito sente
coletivamente. Porque se acredita que identificar melhor o que se
sente e qualificar o que se sente, faz parte da formulação do problema.
•
Considera-se também que o desenvolvimento de
indicadores tem a ver com o mobilizar, ajudar a se organizar, a
construir a sua identidade em torno dessas lutas. Tem a ver com
a própria luta, com expressar a demanda, com demandar, com
pressionar para mudanças, assim como tem a ver com as conquistas
de direitos. E é esse trabalho de ordem política, cultural e educativa
que está no centro da construção e da proposta do Ibase na construção
de Indicadores.
•
Com a clareza de que não se espera de instituições de
cidadania ativa que sejam elas as grandes produtoras de dados.
Do ponto de vista do Ibase, há grandes organizações com esta
responsabilidade, como IBGE, DATASUS, INEP, que foram
convidados para o diálogo nesta conferência, e muitas outras, como
os gestores de políticas públicas que também produzem dados.
Neste sentido, compreende-se que, quando houver a necessidade
de produzir dados, o Cidadanias não precisa ser ousado, precisa ser
plausível o suficiente para provocar uma melhor produção de quem
tem este mandato e esta capacidade.

•
Este desafio está sendo experimentado neste momento
através da realização do projeto piloto Incid, em desenvolvimento
em 14 municípios sob influência do Comperj que está possibilitando
vivenciar os limites provocados por um contexto em que a exclusão
social, a marginalidade e a periferia urbana não aparecem nas
estatísticas, o que torna difícil e complexo gerar indicadores que
deveriam ser relativamente simples de produzir.
•
É importante repor na agenda de organização de direitos
humanos, da luta social de um modo geral, essa reflexão sobre
indicadores. O principal potencial dos indicadores de cidadania é se
configurar em um recurso para o fortalecimento da luta por direitos
humanos e por democracia substantiva, fundamentais na agenda das
organizações, dos movimentos, enfim, nas agendas e nos processos
políticos das últimas décadas no Brasil, sendo o que dá sentido à
construção destes indicadores.
•
Os indicadores de cidadania devem ajudar a trazer à cena
aquelas realidades, aqueles sujeitos, situações que não são trazidas,
que não fazem parte da compreensão. Em um exercício que se faz
conjunto, como a ação dos próprios invisibilizados no caminho da
sua própria apresentação. Este é o caminho e o sentido fundamental
político mais consistente que têm estes indicadores. Foi ressaltado
que na literatura específica de direitos humanos há uma dificuldade,
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em de fato avançar numa
definição de indicadores que tenha essa perspectiva.
•
O empoderamento, o fortalecimento dos sujeitos e das
lutas por direitos, seja na dinâmica organizativa, seja no processo
de mobilização de Incidência, enfim, nas mais diversas formas de
organização local, são potencial constatado nos Indicadores de
Cidadania.
•
Outro potencial a ser destacado está na contribuição para
o avanço e fortalecimento do controle social popular das políticas
para fazer frente e reduzir a força das políticas como formas de
controle da sociedade. Um potencial, portanto, de empoderar as
dinâmicas de todas as contradições, as críticas, as insuficiências
nesses espaços de controle social. Sem esquecer que o processo
de controle social das políticas no Brasil é uma construção dos
movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, uma
produção da cidadania ativa. Não é uma concessão e nem uma
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outorga do estado, é uma construção política que as organizações,
com suas próprias contradições, suas próprias insuficiências, vieram
fazendo, no limite do marco disponível e também de suas próprias
forças e potências, nesse período democrático que ainda é, mesmo
sendo o mais longo da história brasileira, muito pequeno e muito
recente. Aqui a referência citada é a Conferência que discutiu o
Sistema Nacional de Direitos Humanos, onde uma das propostas
se baseou na construção de relatórios de impacto em direitos
humanos, exatamente para que fosse possível avaliar que impactos
são produzidos pelos grandes empreendimentos e por políticas de
massa sobre as populações e situações de direito, ou seja, mesmo
aquelas políticas que se entendem como políticas de realização de
direitos, não necessariamente precisam ou podem assim se efetivar.
•
Também como potencial constatado na proposta
de Indicadores de Cidadania está a perspectiva deste processo
de construção de indicadores se colocar como subsídio para
o fortalecimento dos processos de transformação da realidade
experimentada pelas pessoas. Portanto, o final desse processo quer
produzir dinâmicas que transformem, e não apenas mudem. E não
apenas transformem as vivências, mas transformem as experiências,
que tenhamos a cidadania e os direitos como experiência de vida,
como realidade substantiva efetiva, assim como a democracia e a
participação.
•
Esta proposta de indicadores é parte de um exercício que
tem sido feito no Brasil nos últimos anos, que é um esforço grande e
difícil de construir uma agenda popular de direitos humanos. Tem o
potencial para aglutinar as diversas organizações, segmentos, grupos,
perspectivas, enfim, permitir diálogos.
•
Possibilitar o acompanhamento de políticas públicas em
territórios de favela e em espaços populares é o sentido maior do
Incid. A perspectiva das dimensões colocadas pelo Incid, entre as
dimensões de cidadania, dimensões vividas, garantidas, sentidas e
de ação, contribuem no sentido de debater, de dialogar com essas
dimensões e de ter instrumentos eficazes de participação efetiva para
determinar pautas e acompanhamento dos processos.
•
Na experiência de 14 anos de atuação no Complexo do
Alemão, na intervenção urbanística que vem sendo realizada, o
diálogo com a comunidade foi praticamente nulo. Houve avanços
em elementos legais e formais de acesso, no direito à participação
principalmente a nível federal, com os conselhos, no sentido desses
espaços como espaços de participação e exigibilidade de direitos.
Mas quando isso é executado localmente há ainda muita fragilidade
na garantia de direitos. A contribuição fundamental dos indicadores
de cidadania é a qualificação dessa relação permitindo o avanço no
acompanhamento das políticas públicas territoriais, principalmente
das periferias.
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•
Outra questão fundamental a ser debatida é a fragmentação.
Sabe-se que todo o governo é leiloado, fragmentado a partir de
coligações partidárias e que, por consequência, dentro das secretarias
não há diálogo entre as propostas colocadas, o que explicita a carência
por uma reforma política que quebre a lógica estabelecida. Como se
constrói política de educação, de saúde, de cultura, de saneamento
básico com todo esse processo de fragmentação?
•
O processo de fragmentação é também presente nas
representações políticas, perpassando os movimentos sociais, que
muitas vezes também se fragmentam. Se não há um parâmetro, se
não há a construção coletiva de algum instrumental, algum processo
que una e que faça falar a partir da mesma perspectiva, dificilmente
consegue-se dialogar com instâncias governamentais ou com outras
organizações da própria sociedade civil para que se possa construir,
efetivamente, uma sociedade de direitos.
•
Faz-se necessário discutir quais são os dados existentes hoje
e como eles são construídos, abordando toda a crítica que já existe,
por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro em relação ao IBGE. Os
dados aí produzidos traduzem a realidade? Como se dá o processo de
construção desses dados? Como que se chega a esses dados? São esses
dados que muitas vezes pautam as políticas públicas, e se eles não
são fiéis no próprio processo de levantamento, se as metodologias
não se aplicam em um território daquela natureza, com aquele
histórico de ocupação, eles fragilizam futuras políticas públicas para
aquele território. Aqui o Incid traz elementos que podem contribuir
para questionar a existência desses dados e como os mesmos são
levantados.
•
Apresenta-se como desafio construir um processo
no território que permita aglutinar e agregar a produção de
conhecimento daquele território, superando a tensão entre a
produção de conhecimento nas universidades, que fica em prateleiras,
e são feitos nas periferias, e a reclamação destas periferias nas quais as
pesquisas são realizadas, mas não se traduzem em desenvolvimento.
•
A questão trazida é: qual é a possibilidade a partir disso?
Reconhece-se que avançamos em algumas leis, que precisamos
avançar em instrumentos, e o Incid entra nesse processo, mas não
se avança em uma cidadania plena se não houver a mobilização da
comunidade para fazer discussões coletivas e construir pautas efetivas
que possam implicar na pauta da gestão pública. Faz-se, então,
fundamental pensar nos avanços, nos instrumentos necessários,
mas também na mobilização e na demanda que têm que emergir,
porque se compreende que não adianta ter instrumentos e leis, se
não emergir uma força local para poder dialogar com essas outras
esferas.
•
As pesquisas locais são fundamentais para o processo de
desenvolvimento das comunidades. O trabalho conjunto realizado
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entre pesquisadores e pessoas da comunidade permite o resgate da
memória e do conhecimento popular daquela localidade, pondo
em diálogo o saber popular e o saber acadêmico no mesmo espaço.
A partir daí, constroem-se possibilidades de desenvolvimento sem
negligenciar e nem hierarquizar saberes. É neste processo que se
consegue pensar a favela, porque a favela é “sui generis”, um processo
em que o pensamento estruturado precisa ser reestruturado,
repensado e reconfigurado e para tanto o saber popular é
fundamental.
•
Hoje transitam pelo Complexo do Alemão pesquisadores
com graduação, mestrado ou doutorado, mas faltam instrumentos
pra mensurar de que forma refletir, trazer pesquisas e consolidar
essas informações e essa produção de saber, seja produção de saber
acadêmico, seja produção de saber popular. Para tanto está sendo
proposto um centro de estudo, pesquisa, memória e documentação
que dará subsidio para os atores locais se apropriarem do
conhecimento local e as instituições sociais construírem propostas
mais consistentes. O nome do Centro é CEPEDOCA - Centro
de Estudo, Pesquisa e Documentação do Complexo do Alemão.
Também está se procurando o diálogo com as universidades públicas.
Neste âmbito foi realizada uma parceria com a Universidade Federal
do Rio de Janeiro para cooperação técnica no desenvolvimento de
cursos de extensão.
•
O Incid traz os elementos fundamentais para a produção
do conhecimento. Nesta perspectiva destaca-se o olhar sobre os
direitos coletivos, principalmente sobre o sub-recorte de direito
à cidade, onde não se apresentam indicadores na dimensão da
cidadania garantida, nem da cidadania em ação. É neste espaço que
se encontrariam os elementos para pautar os gestores públicos.

que este tema está na origem desta instituição. No início dos anos 80
os principais instrumentos de intervenção do Ibase se pautavam na
confecção de indicadores, em um contexto em que não existia acesso
livre aos dados, porque o IBGE era controlado, as informações não
eram abertas. Um dos primeiros trabalhos realizados, ainda em
1984, foi em resposta a uma solicitação da Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), que resultou em um documento com
indicadores sobre 13 municípios do Nordeste. Assim o Ibase começa
a produzir indicadores pra cidadania, para a luta democrática, para a
mudança, para o avanço.
•
Por que então indicadores da cidadania? Por que afinal,
reinventar, de certa maneira, a roda? Estas questões são propostas
evocando a história da produção de indicadores na área de direitos
humanos que teve avanços significativos nas últimas décadas, desde
os primeiros exercícios que resultaram no IDH (Indicador de
Desenvolvimento Humano), até mais recentemente com o índice
de felicidade, entre outras iniciativas. Visto que há experimentação
nesse campo, propõe-se a reflexão sobre o que se quer agregar a essa
conversação com os indicadores da cidadania?
•
A partir da compreensão de indicadores como uma
expressão sintética que tenta capturar certa realidade, a proposta de
indicadores da cidadania navega no limiar entre o estabelecido e a
invenção. Nos seus acertos, nas suas deficiências, nas suas novidades,
nos seus riscos, a proposta do Ibase traz pro trabalho de construção
de indicadores a dimensão do movimento, do terreno inseguro, a
dimensão de que a realidade não está pronta, porque na verdade é
quase como um anti-indicador.

•
Aponta-se a importância e urgência em estabelecer um
processo de mobilização nos coletivos existentes nas diversas
periferias pra que se apropriem do Incid, alimentando dados e
definindo referencias pra todas suas lutas.

•
Um indicador da cidadania corre certo risco, visto que
vivemos tempos muito conservadores mesmo nas organizações
da sociedade civil, organizações do campo chamado esquerda,
organizações do movimento social, organizações de direitos
humanos, que nem sempre foram conservadoras, mas que, apesar de
se verem como progressistas, na verdade pouco se dispõe a arriscar.
Esse tipo de provocação, que é o indicador da cidadania, questiona
modelos próprios de leitura e trabalho com direitos humanos.
Anistia Internacional, Human Rights Watch, Movimento Nacional
de Direitos Humanos, Connect Us são citadas como organizações
que trabalham com marco de direitos humanos internacional legal e
constituído, trabalham com o que já se tem, não é fácil se colocarem
no campo do obtido. A proposta de Indicadores de Cidadania
provoca o questionamento sobre o papel destas organizações,
empurrando fronteiras que provocam novas conversas. Proporciona
leituras relacionando a dimensão do poder, das desigualdades,
da participação, colocando no centro, na realização dos direitos
humanos, a vontade ativa da cidadania.

•
O tema da cidadania e da democracia são importantes não
só na história recente do Brasil, mas na história do Ibase, lembrando

•
O poder, a desigualdade e a participação são marcos
da cidadania vista como espaço de realização de direitos. Desta

•
Ressalta-se também a importância da percepção, no campo
dos direitos coletivos ambientais, sobre o esgotamento sanitário. É
importante conhecer a percepção da população. A discussão sobre
a produção de indicadores mostra-se então substancial para revelar
dados que ficam mascarados quando se faz esse tipo de levantamento,
inclusive pelo IBGE, porque o histórico popular é “Eu nunca tive
água, então se cai uma vez eu vou falar que tenho direito a água”. Daí
a percepção sobre o direito ser tão nebulosa.
•
Sobre a leitura da dimensão dos direitos civis e políticos, é
assinalada a ausência de indicadores de cidadania vivida.
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forma, há a preocupação com o contexto de déficit tremendo de
legitimidade de todas as instituições, não só no Brasil, mas também
no Brasil, onde o índice de reconhecimento que a sociedade, na sua
diversidade, tem quando olha para as suas instituições está cada vez
mais baixo. Afirma-se que recuperar isso no processo de construção
de indicadores é muito importante.
•
Em grande medida estes indicadores podem ser vistos
como não apenas indicadores de cidadania, mas de ação da cidadania.
Aliás, como já foi dito uma vez, a campanha da fome chamava-se
Ação da Cidadania Contra a Fome. E ao serem indicadores de ação,
permitem que atores de um determinado território estabeleçam sua
própria hierarquia ou prioridades de lutas e ação. Isso talvez seja um
dos aspectos mais importantes, quando se convoca a importância
dessa dimensão de ação.
•
A leitura dos indicadores da cidadania como ruptura
de silêncios, de isolamento, como algo que legitima novas vozes,
que não são tão novas assim, que se empoderam para recuperar a
história. Estamos falando de educação popular, que de certa maneira
é educação para direitos humanos. Retomando a referência às
hierarquias que perpassam a nossa cultura de direitos, aonde alguns
têm mais direitos a representar e a falar do que outros, ressalta-se que
esses componentes produzem novas prioridades, novas hierarquias.
•
Torna-se importante a incorporação em campos que,
ainda que sejam experimentais, são absolutamente urgentes, como,
por exemplo, dos homicídios, da letalidade da juventude, e entre a
juventude dos jovens negros, que é uma parcela significativa dos que
morrem. E uma parte, ainda incomensurável, são os que morrem
nas mãos da polícia, nas mãos do estado. Alerta-se para o absurdo
que significa a carência de dados neste campo, que um país como o
Brasil não saiba quantas pessoas, nacionalmente, morrem nas mãos
da polícia.
•
Faz-se necessário a constituição de um banco de dados
onde se possa saber de forma aproximada quanto a polícia reconhece
que matou. Trata-se de um exemplo de como um trabalho junto
ao território poderia ressignificar todo o debate sobre segurança
pública, inclusive facilitar a conversação.
•
Quando não houver estatísticas é preciso produzi-las, sem
perder a dimensão humana, porque a população das comunidades
está cansada de ser tratada como número. Eles têm nome e
coletivamente se compreendem como favela.
•
Os indicadores da cidadania como indicadores em
movimento os coloca em um terreno inseguro, de um risco necessário,
na invenção, dando voz a quem normalmente não tem sua voz
reconhecida e emponderada. Trazendo à cena outro elemento que
considera relevante em um mundo globalizado, onde o global é local
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e o local é global: não se pode perder a dimensão do diálogo com
os outros, com as outras realidades. É preciso encontrar maneiras
desses indicadores na sua especificidade, do bairro, do quarteirão, de
que dialoguem também com aquele dado que está sendo debatido
internacionalmente, porque aí ele vai alimentar, de novo, a fronteira
entre o estabelecido e a invenção. Ele pode ser a invenção que vai
alimentar a ruptura com o estabelecido.
•
O Ibase e a equipe do Ibase estão sendo bastante corajosos
em enfrentar o risco de um projeto de construção ao longo do tempo,
porque não está pronto e não vai estar pronto nunca, enfrentar um
processo desses, que tem uma série de riscos que, inclusive, muitas
instituições do Estado não tiveram coragem de enfrentar. Às vezes
temos certa dificuldade em enfrentar um debate internacional sobre
métodos, sobre conceitos, processo este que não está só localizado
aqui, é uma discussão em vários países. Mas ao enfrentar isso e realizar
essa atividade, já mostrando alguns resultados, esse trabalho tem um
grande potencial subversivo e não só no sentido do resultado que
vai apresentar, mas pelo método e a forma, e os procedimentos pra
construção desses indicadores.
•
O livro “A conquista do Estado”, de René Dreifuss, da
Universidade Federal de Minas Gerais, analisa como os empresários
e os militares, entre 1954 e 1964 prepararam e lograram êxito na
destruição da democracia insipiente que havia e deram o golpe
em 1964. Neste texto aborda vários elementos que constituíram o
processo do golpe. Mostra que um dos elementos fundamentais que
os empresários, as transnacionais, e os militares formados aqui na
Escola Superior de Guerra construíram pra destruir a democracia, foi
fazer o estado e a sociedade crer que era necessário se profissionalizar
o processo de planejamento do estado, da ação governamental, e
para tanto era necessário construir determinados indicadores, que
fundamentassem esse planejamento. Demonstraram também que
as pessoas que tinham essa capacidade técnica, de domínio dos
números, do domínio desse processo de planejamento não estavam
no aparelho do Estado, por coincidência eram funcionários das
transnacionais, oficiais militares. Estes profissionais, já no período
João Goulart, ocuparam o aparelho do Estado. A partir de então
os meios de comunicação e o aparelho do estado passam a divulgar
indicadores. Hoje fazem isso várias vezes ao dia, e já tem mais de
cinquenta anos que escuta-se na televisão, vê-se nos jornais, nas
rádios, as informações sobre indicadores. Passou-se a acreditar que
os números refletem uma realidade indiscutível, e muitos desses
indicadores são formados pela opinião de corretores da bolsa de
valores. Então esses números, na verdade, são uma construção
ideológica, um instrumento cultural fortíssimo de construção de
uma hegemonia e mexe com a política, com os movimentos, e com
aquilo que a gente acredita ser a realidade até os dias de hoje.
•
“A esquerda não gosta muito de números”. A esquerda foi
derrotada por esses números nas décadas passadas, de 1960 aos dias
de hoje, porque negou os números, não brigou com os números para
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superá-los, preferindo fingir que os números não eram preocupação
sua, incorrendo em um erro, por não querer arriscar. Essas esquerdas
talvez não quisessem arriscar o que o Ibase faz agora, arriscar um
debate, arriscar uma experiência pra mostrar que aqueles números,
não é que não reflitam a realidade, aqueles números tentam construir
uma ideia de realidade com um propósito muito claro.
•
Darcy Ribeiro afirmava que o analfabetismo não é uma
consequência, o analfabetismo é um projeto, é construído. Betinho
tinha a seguinte afirmação: o subdesenvolvimento é a grande
prova da capacidade de planejamento das elites nacionais. Betinho
afirmou que as elites nacionais são sofisticadas, elas conseguiram
planejar e colocar em execução um projeto de subdesenvolvimento,
porque se deixassem as coisas pela natureza, nós não seríamos
subdesenvolvidos. Ao tomar por referência estes dois pensadores,
fica claro que esse processo de construção de indicadores e diálogo
com esses indicadores, é um processo de disputa política como visto
aqui várias vezes, mas é muito mais do que isso. É um processo de
disputa e construção de novas hegemonias, isso é fundamental.
•
A falta de informação ou a construção desse sistema
caótico de informações favorece a manutenção do sistema de poder.
O chefe do tráfico preso em um presídio possui todas as informações
necessárias a sua ação. Tem as informações e está preso. Já os juízes
de execuções penais dizem que não têm as informações porque é
complicado consegui-las. Compreende-se então que a dificuldade
do aparelho de Estado, das organizações do Estado em constituírem
informações, não é uma questão de capacidade técnica. É, muitas
vezes, funcional não ter informação. A informação é construída
de uma forma intencional, ela é construída para obter resultados
esperados como aquele censo, excetuando o censo do IBGE, são
pesquisas específicas voltadas para construção de indicadores
determinados.
•
É importante destacar a importância de uma organização
como o Ibase em enfrentar esse tipo de situação. Provavelmente
não são os indicadores ideais, em dois, três, quatro, cinco anos, não
se constroem indicadores da cidadania ideais, ainda mais em uma
organização com limitações orçamentárias, limitações de pessoal
etc. Mas há um grande potencial para se construir essa proposta e se
cativar outras organizações a se mobilizarem.
•
A Coordenação de indicadores na Secretaria de Direitos
Humanos também esta desenvolvendo um sistema nacional
e vivencia as dificuldades de se trabalhar com indicadores
socioculturais e ambientais, que estão inseridos nos indicadores de
direitos humanos, que, por sua vez, são integrados e indivisíveis.
•
Ao utilizar o denominador população como detentor do
direito, a proposta desenvolvida pelo Ibase permite a construção
de perfis daqueles que acessam a política (nível educacional, renda

etc.), cobrindo uma lacuna no sistema desenvolvido pelo Ministério,
focado nas estruturas de acesso (por exemplo, no Ministério da
Justiça: quantos juízes têm? quantas pessoas acessam?).
•
Um dos desafios em um país continental de 200 milhões
de habitantes como o Brasil, é que a maioria das pesquisas brasileiras
são amostrais, o que compromete a desagregação dos dados, porque
não há amostras. Pode acontecer, por exemplo, de se chegar a
uma amostra de 13 indivíduos em um município do Norte, o que
configura a amostra como insignificante e inviabiliza a leitura
daquele município.
•
Outra característica importante é o fato de a proposta
do Ibase de indicadores de cidadania não trabalhar com três mil
indicadores. Indicador tem que ser conciso, tem que medir direito.
Os gestores públicos não vão usar mais do que nove indicadores.
•
O fato de os indicadores de cidadania contabilizarem a
questão social e a participação cidadã contribui para que a sociedade
possa ajudar o governo na implementação, monitoramento e
avaliação de políticas sociais. Para isso a sociedade precisa saber o
que está acontecendo, tanto com o resultado da política, como com
a estrutura e a implementação dessas políticas.
•
O Sistema de Indicadores do Ibase organiza seus
indicadores nas dimensões propostas: indicadores de situação, de
garantia, ou seja, um foca mais resultado, outro estrutura em processo,
em cultura política. A Secretaria de Direitos Humanos classificou
os indicadores do sistema que estão desenvolvendo por direitos,
cinco ao todo: saúde, educação, alimentação adequada, trabalho e
vida justa. Sendo o de vida justa o mais complicado principalmente
pela falta de bases para trabalhar. São 150 indicadores que são
desagregados em sexo, raça/cor, faixa etária, gênero, população
idosa, pessoa com deficiência. Têm por fonte principal o bloco da
Munic também usada no Incid. O bloco de direitos humanos vai sair
esse ano, em 2014, e será possível fazer uma série histórica.
•
O custo alto na realização de pesquisas é um dos desafios.
A realização da Munic, por exemplo, sob responsabilidade do IBGE,
custa um milhão e trezentos mil reais.
•
Algumas dúvidas e limites encontrados na proposta do
Ibase, foram, por exemplo, o uso de dados do IBGE como base sem
buscar outras fontes que permitem a série histórica como PNAD
e Munic. Ou a subnotificação no registro das mortes por violência
do DATASUS, visto que por vezes não são notificados a facada ou
o tiro como causas da morte. Assim como o uso dos indicadores
com sentido negativo, visto que seria mais interessante usar o
sentido positivo dando visibilidade à taxa de alfabetismo em vez
de analfabetismo, o que permite ver qual direito que aquela pessoa
está acessando. Outra dúvida repousa na opção feita de comparar os
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dados com os dados do Estado do Rio de Janeiro sem, no entanto,
inserir a comparação com os dados a nível nacional, e o porquê de,
em alguns indicadores, a comparação com os dados do Estado não
ser feita.

•
A SEPIR enfatiza a importância e o protagonismo do
movimento negro, para que se produzam dados e informações que
contribuam para a desconstrução do mito da democracia racial no
Brasil.

•
Outras considerações acerca dos indicadores sinalizam
releituras sobre o indicador de acesso à água (é importante acessar
a água, mas também filtrar essa água). Por que não foi utilizado o
saneamento básico, acrescentando o sistema de esgotamento? No
indicador de desigualdade de gênero, é importante desagregar os
dados por classificação brasileira de ocupação, pois a mulher tem
maior nível educacional, está acessando mais o mercado de trabalho,
mas ainda ganha menos. Há uma dúvida em relação à capacidade de
mensuração do indicador de gasto em saúde, visto que há o risco de
se cair na indivisibilidade dos direitos humanos, porque o orçamento
brasileiro é uno e indivisível, sendo assim talvez se esteja gastando
em educação e não esteja gastando em saúde, há que se avaliar se é
possível afirmar que se está tendo um direito humano à saúde, ou se
os aumentos do gasto de saúde são déficit no gasto da educação.

•
Alega que a dificuldade não está em acessar números pra
perceber que no nosso dia a dia existe uma segregação racial, visto
que o governo precisa desses dados pra reconhecer e atuar em cima
dessa desigualdade. É fácil encontrar alguns indicadores como o de
renda, escolaridade, que demonstram a diferença entre população
branca e população negra. O desafio se encontra na caracterização
desse problema. Por exemplo, às vezes associa-se a diferença de
renda à diferença de escolaridade, propondo a seguinte leitura: o
negro (ou a mulher) recebe menos no mercado de trabalho porque
tem formação inferior. No caso da população negra, percebe-se
que quanto maior a faixa de escolaridade da pessoa negra, maior a
chance dela ter uma discriminação na renda, ou seja, o negro com
baixa escolaridade recebe um pouquinho menos do que o branco
com baixa escolaridade. O negro com alta escolaridade recebe muito
menos que o branco com alta escolaridade. Com essa caracterização
contribui-se para desconstrução de discursos que secundarizam a
questão racial às outras variáveis, às outras condicionantes, como é
o caso de escolarização.

•
No momento em que serão lançados dados desagregados
por gênero, raça e cor faz-se oportuna a construção de indicadores
sobre as candidaturas, assim como sobre a taxa de eleição,
contribuindo para uma leitura crítica sobre os resultados da política
de cotas para mulheres neste universo.
•
A partir da leitura do material enviado aos componentes
da mesa pude relembrar uma experiência que vivi. Em um evento
da SEPIR eram expostos os números e sentidos sobre o que eram
as comunidades quilombolas, quando uma estudante de 15 anos
fez a seguinte pergunta: ainda existem comunidades quilombolas?
Uma pergunta elementar, mas que surge no dia a dia da máquina
pública. Talvez, para a estudante, o problema seja a implementação
da lei 10639 do ensino da história afro-brasileira e africana nas
escolas. Mas para a máquina pública, muitas vezes o gestor sabe da
existência dessas comunidades, mas não encontra ferramenta para
incorporar essas comunidades no dia a dia da gestão governamental,
o que gera, inclusive, um círculo vicioso, onde a falta de capacidade
de incorporá-los impede a criação de novos dados sobre isso. Então
se instala um ciclo em que não se promove direitos porque não se
tem informação, e não se tem informação porque não se promove
direitos, porque não se reconhece aquela comunidade enquanto tal.
•
Este ciclo é apresentado como um dos desafios que a SEPIR
enfrenta hoje no governo, não só para qualificação das pesquisas
censitárias, mas para qualificar o cadastro de praticamente todas as
áreas do governo que têm alguma dificuldade nesse sentido. Dessa
perspectiva enxerga-se como potencial dos indicadores não apenas um
instrumento para retratar a realidade, mas também um instrumento
para construir, para se contar uma história que permite transformar
essa realidade, que permite seguir no sentido de transformações.
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•
Outro elemento de reflexão importante trazido no âmbito
desta exposição é que ao produzir esta caracterização do problema,
chega-se a um dilema fundamental para o governo: quando os
problemas são assim caracterizados não cabem dentro das caixinhas
dos ministérios, porque se geram interseções entre escolaridade,
gênero, trabalho doméstico e cor, por exemplo, criando algumas
combinações que se poderia chamar de interseções críticas, e que não
cabem nas caixinhas a partir das quais tradicionalmente são pensadas
as políticas públicas. Isso provoca outra forma de ação governamental
que órgãos como a Secretaria de Promoção das Mulheres, a SEPIR
e a Secretaria de Direitos Humanos, cotidianamente provocam do
governo, a partir do desafio de pensar de forma mais articulada.
•
Ao traduzir para dentro do governo os problemas
vivenciados, os indicadores de cidadania permitem desfazer a visão
de que a sociedade civil organizada trabalha sobre um determinado
nível de sofisticação de discurso e que o governo trabalha sobre outro
nível.
•
A Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial
trabalha na construção de ferramentas de monitoramento, de
visibilização de indicadores, que são as mesmas para o cidadão que
quer olhar e quer entender a política, para o gestor técnico ou para
a alta diretoria do órgão, com o objetivo de construir uma narrativa
comum, para que o cidadão e a sociedade civil tenham mais espaço
de intervenção junto ao governo. Para tanto desenvolveu o Sistema
de Monitoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
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em que vem se construindo uma série de painéis de indicadores
amigáveis, que podem ser acessados por crianças a partir de seis
anos de idade, e têm a função de criar alguns parâmetros comuns no
diálogo entre a sociedade e o governo.
•
Com este Sistema a participação social se alinha à
eficiência, porque essa informação serve para o gestor melhorar
a política e para o cidadão monitorar ao mesmo tempo. Por
exemplo, no programa Brasil Quilombola, tem-se uma série de
informações elementares acessíveis que permitem verificar quais são
as comunidades que existentes em São Paulo, qual a caracterização
de renda, de escolaridade da população quilombola, enfim, uma série
de elementos em um esforço um pouco parecido com o do Ibase, que
envolve garimpar informações em diferentes bases.
•
Outro recurso visual desenvolvido pela SEPIR permite
visualizar mapas das comunidades quilombolas, como o das
Famílias Silva em Porto Alegre, desmistificando alguns olhares
sobre comunidades quilombolas, porque essas comunidades ficam
no meio da cidade, e por esse recurso, pode-se descer até a rua da
comunidade.
•
O Incid avança muito no sentido de construir parâmetros
que aproximam participação social da gestão governamental e a
construção do Plano Plurianual é um momento em que há um
esforço do governo e em que vale a pena buscar incidência.
•
Outras interfaces possíveis no diálogo com o governo
federal são através do Ministério do Planejamento que tem centrado
sua abordagem no desenvolvimento territorial; ou através da
Secretaria Geral da Presidência que tem coordenado um esforço do
governo para a inclusão de povos e comunidades tradicionais nas
pesquisas do IBGE. Isso significa que há um conjunto de órgãos do
governo que está fazendo incidência para pensar, para as próximas
pesquisas, censo agro, contagem, a inserção de uma nova dimensão.
Os indicadores do Incid trazem uma contribuição, porque o fato
de trabalhar com indicadores simples é fundamental, torna mais
fácil a apropriação por parte do gestor público. Por outro lado a
primazia do território, quer dizer, secundarizar a necessidade das
médias, para tentar captar as especificidades do território e o esforço
que se percebe sensível de não reforçar nos indicadores estigmas
em torno da população, das populações que muitas vezes estão
inferiorizadas nesses indicadores pode também contribuir nestes
esforços governamentais.
•
Reconhece-se, por outro lado, a seriedade e dedicação
com que o corpo de funcionários do IBGE desenvolve seu trabalho.
Ressalta-se que o sistema de informações governamentais existe às
custas de certo heroísmo dos funcionários de carreira do IBGE.
•

Uma frase contribui para compreender um dos maiores

desafios no desenvolvimento de indicadores: trabalhar com a
perspectiva da igualdade, quando a desigualdade nos inferioriza, e
trabalhar com a perspectiva da diferença quando a igualdade nos
descaracteriza. Conseguir afirmar as diferenças positivas a partir de
indicadores constitui-se ainda em um desafio.
•
Um dos pontos importantes nesta proposta de trabalho
apresentada pelo Ibase é o fato do mesmo estar referido a um
território, partir da construção de indicadores referidos a um
território. Isto dá uma concretude ao processo de utilização e
apropriação do instrumental que o Ibase construiu que é onde se
pode inovar.
•
Há o interesse em que o debate na sociedade seja
qualificado, e que a capacidade de intervenção para a mudança social
seja cada vez mais qualificada do ponto de vista dos atores que estão
na sociedade, ao mesmo tempo criando cada vez mais barreiras para
a desqualificação dessa intervenção.
•
Não existe e nem existirá nenhum sistema de indicadores ou
de informações que seja perfeito e que seja completo. Toda proposta
lançada neste campo será apropriada por e será complementar a
outros sistemas que existam. O Incid, que está em construção, apesar
dos limites que apresenta, traz vários pontos de inovação. É inerente
ao Incid contribuir para superar a invisibilidade da informação, que
impede avaliar e construir a partir da realidade em que se vive.
•
Os indicadores de cidadania contribuem para fazer
avançar a participação da sociedade e a capacidade da sociedade em
desenvolver um sistema de controle social, estabelecendo o diálogo
com o Sistema de Participação Social implementado pelo governo
federal. Percebe-se o esgotamento de certo modelo de participação,
não por conta da sua forma, mas pela incapacidade de oferecer à
cidadania resultados e instrumentos de intervenção. Constituiu-se
um processo de participação da sociedade civil, representada pelos
segmentos presentes em conferências e conselhos, supondo que este
processo se bastava, ou seja, o grande passo era poder participar. O
passo seguinte, que era construir um sistema de controle social, não
chegou a ser dado, levando ao esgotamento do sistema.
•
O sistema de participação esgota-se, primeiro porque não
foi desenvolvido um sistema de controle social paralelo ao sistema
de participação e, segundo, porque ele não captura a evolução que
houve na própria sociedade. Reconhecida a vitória quanto ao marco
regulatório das ONGs e o sistema de participação social lançado
pelo governo, deve-se reconhecer que ambos nasceram velhos.
Porque a realidade já os ultrapassou, a realidade já mostrou que
os instrumentos lançados não foram suficientes para responder à
demanda, aos anseios e às aspirações daqueles que foram às ruas no
ano passado e que este ano vão depositar o seu voto na urna.
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•
A questão da representatividade vai sempre ser um tema de
debate. É extremamente saudável que se questione permanentemente
quem, como e a partir de que lugar nós nos sentimos representados,
ou representamos alguém.

a construção de indicadores da cidadania o de provocar, criar
constrangimentos, mostrar, do ponto de vista metodológico, nesses
constrangimentos, a fragilidade daqueles indicadores que o estado
usa como se fossem grandes indicadores.

•
É preciso reforçar, no que já está sendo construído, para
os conflitos, as contradições, um olhar mais próximo, na ótica de
direitos humanos, sobre as violações, os violados, as vítimas.

•
Na contagem realizada pelo Ibase de meninos de rua
no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que se fez alguma coisa nesse
sentido. A resposta da sociedade, por certa influência dos meios
de comunicação do estado foi de que não seria possível tratar do
assunto porque eram muitos meninos de rua, mais do que qualquer
política pública seria capaz de atender. Então o Ibase realizou a
contagem de quem estava dormindo na rua naquele dia ou naquela
semana, naquela noite e chegou a um determinado número. Com
isso escandalizou a sociedade porque era um número extremamente
baixo, quer dizer, era possível tratar aquela questão. Do ponto de
vista de uma política pública, o município do Rio de Janeiro tinha
a capacidade orçamentária, tinha a capacidade administrativa, tinha
a capacidade técnica de tratar aquela questão, não tratava porque
não queria. Se naquele momento o Ibase fosse discutir qual era a
metodologia, as possibilidades de comparação com os números
de alguma pesquisa semelhante produzida na França ou fosse
buscar alguma tese de doutoramento que corroborasse a forma de
contagem, aí, talvez, não tivesse feito sentido. Mas o Ibase declarou,
a partir da contagem feita, quantos meninos havia nas ruas. Isso
gerou um processo que se desencadeou no Brasil inteiro provocando
outras contagens. Ou seja, o Ibase, a partir de sua legitimidade e da
condição de dialogar com a sociedade, produziu um determinado
indicador que mobilizou e gerou ações de políticas públicas. A
produção de dados é subversiva quando cria um constrangimento,
pressiona e gera políticas públicas.

•
Os indicadores de cidadania têm o desafio de estar atento
ao surgimento de novos sujeitos e de novos direitos.
•
Faz-se necessário cuidar da memória, tanto do processo que
está sendo feito quanto da memória dos próprios sujeitos, dimensão
fundamental em todos esses exercícios e, sobretudo, para concretizar
um desejo fundamental de todos e todas que lutam por direitos
humanos, que é nunca se esquecer daqueles muitos e daquelas
muitas que, ao longo da história, tombaram para que, efetivamente,
os direitos pudessem ser e continuar sendo produzidos e exigidos e
cobrados todos os dias. Então fazer a memória dos processos, dos
sujeitos, das pessoas, é um desafio essencial com o qual uma dinâmica
de indicadores também deveria ou poderia dialogar.
•
Estabelecer a associação do indicador e do dado à história,
a narrativas de vida, à perspectiva e ambições e desejos de futuro
que são suprimidos quando o seu direito é violado, e muitas vezes
suprimido radicalmente, quando se trata de homicídios, tem que ser
uma dimensão presente na produção de indicadores de cidadania.
Denunciando, através desta fala, o silêncio que a sociedade mantém
sobre a morte dos jovens negros, por exemplo. E o território permite
isso de maneira linda.
•

É importante incorporar os instrumentos de comunicação
dos territórios, agregando o diálogo com todos os canais de
comunicação.
•
Entre 2012 e 2013, a Anistia Internacional no Brasil
desenvolveu uma ação no território do Complexo da Maré, em
conjunto com importantes entidades locais, em torno da abordagem
policial. A idéia era preparar e trabalhar com aquela comunidade no
marco do processo de instalação de uma UPP que até hoje não veio,
mas era preciso lidar com o morador, a moradora, com jovens em
particular, relações no marco dos direitos, no momento do encontro
com a política. E, nesse sentido, os canais do próprio complexo
foram fundamentais, como por exemplo, o jornal, que chega a 40
mil residências naquela comunidade. Só assim foi possível enviar o
material e engajar as associações de moradores, o que permitiu que
fosse colado, em pelo menos 15 ou 20 mil residências, o material na
porta identificando que aquela residência conhece os seus direitos.
•
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Aponta-se como um dos sentidos importantes para

•
A construção de indicadores poderia absorver duas novas
demandas. A primeira relativa às pessoas atingidas pela hanseníase,
que foram internadas compulsoriamente até 1986 e que recebem
pensão vitalícia. A partir desses dados administrativos a gente
pode fazer uma inferência dos filhos que foram retirados dessas
famílias que foram constituídas em hospitais colônias. E o caso do
registro civil, onde se pode fazer um cruzamento da base do censo
demográfico com o registro civil. Tem-se hoje a estimativa de que 6%
da população não tem registro civil, a maioria do Norte. Daria para
mapear o local, a estrutura demográfica daquela população e partir
para busca ativa, para que 100% tenham registro civil.
•
Os indicadores de cidadania têm uma importante
contribuição traduzida em seu esforço técnico de não trabalhar
apenas a partir de indicadores que são comuns para todo mundo, e
propor construir junto com o território uma perspectiva particular
do que é o bem estar naquele conjunto de municípios e escutando
aquela população. A riqueza resultante deste processo pode
enriquecer muito o debate de planejamento governamental abrindo
um flanco pra novos arranjos institucionais. Neste sentido deve-
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se abrir o diálogo não só com o Ministério do Planejamento mas
com as secretarias estaduais de planejamento, o que pode gerar
contribuições do Incid na construção dos PPAs estaduais que vão ser
elaborados no ano que vem.
•
Deve-se também construir um diálogo efetivo junto
ao IBGE sobre cidadania efetiva porque é possível enriquecer as
pesquisas deste Instituto neste aspecto.
•
O fato de ter um sistema de indicadores que exponha o
modo de vida, que exponha a necessidade e a demanda por direitos
das comunidades, e que isso possa se transformar em um instrumento
de divulgação e de comunicação da situação dessas comunidades,
gera também a possibilidade de criar um sistema de proteção para
os defensores dos direitos humanos e da cidadania dos habitantes
das comunidades carentes, das comunidades faveladas. Visto que os
arranjos para não violência nem sempre funcionam.

se mantenham abertas para a organização para retornarmos outras
vezes. Agradece em especial ao professor José Sérgio Leite Lopes,
que além de diretor aqui do Colégio é associado do Ibase, e em seu
nome toda à equipe do Colégio. Agradece a todos que participaram
das mesas e contribuíram como advogados(as), que aceitaram os
convites, mesmo os que por razões pessoais ou profissionais, no final
não puderam vir.
•
O Ibase agradece, por fim, a generosidade do patrocínio
dos Correios e da Petrobras, que permitiram a realização da
Conferência com a participação dos debatedores e debatedoras,
advogados(as) e das convidadas e dos convidados vindos(as) de 14
municípios diferentes da área de atuação do Incid.

•
Nesse momento encerramos a Conferência. O Ibase irá
preparar a memória desses debates porque, com todas as contradições
que contém, ele é fundamental para o trabalho daqui para adiante.
Irá contribuir para os acertos necessários, caminhando nesse risco,
tentando resolver algumas questões, incluir outras etc. É importante
para o Ibase que os sujeitos que estão nas comunidades não sejam
só objetos, mas possam ser construtores do próprio desenho da
pesquisa a partir daquilo que considerem mais importante, do ponto
de vista dos indicadores. Surgiram muitas questões interessantes
para o trabalho a ser desenvolvido no Ibase, e todas serão transcritas,
inclusive as questões feitas aos debatedores.
•
Em nome do Ibase e da equipe do Incid agradecemos a
presença e pedimos desculpas pelo fato da metodologia ter causado
algum estranhamento. Foi uma tentativa de ouvir ao máximo as
pessoas que viriam. Isso foi uma demanda vinda dos territórios a
partir das Rodas de Diálogo, que queriam que o Ibase interpelasse o
IBGE, que interpelasse o DATASUS, enfim, os produtores de dados,
que interpelasse gestores, e tentasse dialogar com outros sistemas de
indicadores, tentasse dialogar com pesquisadores e com ativistas
que estão em grandes questões, para juntos refletirmos como é que
se faziam as conexões. A opção por esse formato foi também para
não perder a reação de cada um de vocês no momento dos debates.
Pensamos que quanto mais questões, perguntas, comentários
registrados, seria melhor. Foi isso que tentamos. Esse foi o sentido
dessa mesa de advogadas(os). Isso limita uma participação em vivavoz, o que gerou alguma tensão, mas vamos ver como a gente pode
melhorar isso, vamos pensar juntos em como garantir o registro
do maior número de contribuições de um plenário grande como
esse. Em todo caso, nós recebemos a mensagem, agradecemos a
compreensão e vamos adiante, nós somos parceiros nessa jornada.
•
O Ibase também agradece a acolhida do Colégio
Brasileiro de Altos Estudos, explicitando o desejo de que as portas
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NOME

INSTITUIÇÃO

Alaildo Malafai

Cooperativa Manguezal Fluminens

E-MAIL
malafaiacoop.manguezal@hotmail.com

Fábio Meirelles Hardman de Castro

MEC

AssessoriaGm@mec.gov.br; marina.barroso@mec.gov.br

Adhemar Mineiro

DIEESE - GR

adhemarmineiro@hotmail.com

Adriana Ramos

ISA

adriana@socioambiental.org

Alan Coqueiro da Cruz

SEPE/Tanguá

alancoqueiro@gmail.com

Alan Pinheiro

Instituto Raízes em Movimento

abpinheiro@gmail.com

Alexandre Ciconello

Anistia Internacioal - GR

alexandre.ciconello@anistia.org.br

Aline Dornelles Porto

Rádio Comunidade

alinedornellesporto@ig.com.br

Aloísio Dias

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NASCENTE PEQUENA

adcbumerangue@gmail.com

Ana Maria Cândido dos Santo

Associação de Moradores de Santa Dalila- AMOSADA/
COMAME

anacandido@yahoo.com.br

Ana Maria Gomes de Almeida

Unifeso/ Conselho da Cidade e Desenvolvimento Sustentável

analmeida19@yahoo.com.br

Ana Paula da Silva

Associação para o Desenvolvimento Solidário do Preventório

dasilva.apaula@gmail.com

Angela França Oliveira

Agenda 21 Guapimirim

angelafo53@gmail.com

Ângelo Éder Amoras Collares

CRECHE COMUNITÁRIA LÍRIO DO CAMPO

angelo.eder1@gmail.com

Antonio Carlos Alkmim dos Reis

IBGE

antonio.alkmim@ibge.gov.br

Armindo Coelho

Assoc. de Morad. e Amigos da Granja Guarani

detere_gomes@yahoo.com.br

Artur Sinimbu Silva

SEPPIR

artur.silva@seppir.gov.br

Atila Roque

Anistia Internacional

atila.roque@amnesty.org

Bernardo Julián Cheppi

Associação Pró-Consciência Cultural de Rio Bonito (Cultuart) /
Associação Comercial e Industrial de Rio Bonito (Ascirb)

julianbern@gmail.com

Camila Nobrega

Ibase

sandrap@ibase.br

Carlos Eduardo Martins Portela

Associação de Moradores da Coronel Leôncio

eduardoportela20@yahoo.com.br

Carlos Frederico Loureiro

LIEAS-FE/UFRJ - GR

floureiro@openlink.com.br

Claudius Ceccon

CECIP

ceccon.claudius@gmail.com

Cleonice Dias

CEACC

cleodeminas@gmail.com

Darci Frigo

Terra de Direitos

frigo@terradedireitos.org.br

Davi dos Santos Henrique

ONG Serra do Sambê

davi.henrique@modulus.inf.br

Debora Santana de Oliveira

IPPUR/UFRJ

debsantol@gmail.com

Denise Lourenço de Almeida

GAPOPS (Grupo de Ação, Pesquisa e Orientação de Projetos
Sociais

denisebrx@gmail.com

Douglas Machado

ACIAG - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Guapimirim

douglasmachadoimoveis@gmail.com

Dulce Chaves Pandolfi

FGV - GR

pandolfi@fgv.br

Edna da Costa Pereira

UBM Maricá – Mulheres Por Maricá

ednalumell@hotmail.com

Elâne Feijó Veloso de Souza - Rio Bonito

Representante dos professores/as no Conselho do Fundeb de Rio
Bonito

elanefeijo@hotmail.com

Elenice Borges

Aldeia da Criança Alegre

niceborges.borges@hotmail.com

Dulce Tupy Caldas

dulcetupy@gmail.com

Ely Menezes Silva.

AMAM

elymenezes16@hotmail.com

Emília Raquel da Penha Silva

CEABIR

emiliaraquelpenha@gmail.com

Emílio B. Alonso

GAM - GRUPO ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE
NF

emilito_alonso@hotmail.com

Enéias da Rosa

Secretário Executivo Projeto Monitoramento em DH

eneias_2@hotmail.com

Eugenia Motta

Museu Nacional/UFRJ - GR

motta.eugenia@gmail.com

Fábio Kobol Fornazari

SGPR

fabio.fornazari@presidencia.gov.br

Fernanda Teixeira Reis

Coordenadora-Geral de Informações e Indicadores em Direitos
Humanos da Secretaria Executiva

fernanda.reis@sdh.gov.br; patriciaarantes.ph@sdh.gov.br ;
maria.santos@sdh.gov.br

Flavio Lontro

Pres. Da Associação de Caranguejeiros, Pescadores e Amigos de
Itambi

flaviolontro@ig.com.br

Flávio Melo Pacheco

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
EXCEPCIONAL DE NF

apaenf1@gmail.com

Geraldo Bento Pereira Junior.

.C.P.M.Vilaipiranga

geraldinhodavila@hotmail.com
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Gilmar de Lima Hughes

Egbe ile ase Oloya Torun. -RENAFRO

gilmar.nkt@hotmail.com

Guacira Cesar Oliveira

CFEMEA

guaciracesar@gmail.com

Haroldo Lopes dos Santos

DATASUS/Diretor

haroldo@datasus.gov.br

Henri Acselrad

IPPUR /UFRJ

hacsel@uol.com

Henrique Florêncio de Jesus Filho

PDMAFO/COMAME

enriqueflorencio1961@gmail.com

Iara Amora dos Santos

CAMTRA

iaramora@camtra.org.br

Ilma Rezende

ESS/UFRJ - GR

irezendesoares@gmail.com

Irene Alves de Mello

Associação de Mulheres Peixe Dourado

mello.irene@gmail.com

Irene Cassiano Marques

União Brasileira de Mulheres

irenecassiano@yahoo.com.br

Irian Fatima Ferreira de Abreu

Ong PDMAFO

irianbio@gmail.com

Iris Patrícia Batista

Ibase

irispb@ibase.br

Isabel Maria Kwiatkowski

Associação dos usuários da Br - ASSURB

isabelkwiatkowski@yahoo.com.br

Itamar Silva

Ibase

itamar@ibase.br

Ivônio Barros Nunes

Assessor Parlamentar

ivonio@intertexto.net

Izete Pauer dos Santos Collares

Instituição: CRECHE COMUNITÁRIA NO VIÇOSO JARDIM

icollares@hotmail.com

Jessica de Castro Costa Andrad

Coletivo de Jovens Mulheres Mageense

jessika_14@hotmail.com

Jéssica Ozório da Silva

jessicacrf2001@hotmail.com

João Batista De Miranda

FAMBSG-Federação das Associações de Bairros de São Gonçalo

Jonnathan Ferreira Loreno

Agência Suburbano

jbmiranda2006@yahoo.com.br
jf.loreno@bol.com.br

Jorge Kayano

POLIS

jorgekayano@polis.org.br

Jorge Luiz Pajuaba de Azevedo

APROBEM - ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE
BARRACÃO DOS MENDES

jorgepajuaba@gmail.com

Jose Rodolpho Waitz Jr

Associação de Moradores de Quebra Frascos

zewaitz@gmail.com

José Maurício Domingues

IESP-UERJ

jmdomingues@hotmail.com

José Rodolpho Walter Waitz Jr

AMA QUEBRA FRASCOS

zewaitz@gmail.com

Jose Sergio Leite Lopes

UFRJ

jsergiollopes@gmail.com

Judas Tadeu Florencio Da Cruz

Associação de Moradores Vale da Revolta

Centrosocial2010@gmail.com

Judas Tadeu Florêncio da Cruz

ASSOC. MORADORES VALE DA REVOLTA

centrosocial2010@gmail.com

Julia Esther de Castro França

PAD

pad.pad@terra.com.br

Julieta da Mota Rossi

Associação Cultural Nascente Pequena

julieta.rossi@terra.com.br

Julieta Rossi

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NASCENTE PEQUENA

acnp.nascentepequena@gmail.com

Leandro Silva Oliveira

AVIT - ASSOCIAÇÃO DAS VÍTIMAS DAS CHUVAS DE
JANEIRO DE 2011 DE TERESÓPOLIS

leandrosilva.adv5@gmail.com

Leandro Valarelli

CEU

leandrovala@uol.com.br

Leonardo de Carvalho Silva

SESEG

leonardo@isp.rj.gov.br

Leonardo dos Santos Callazans

Associação de Moradores da Granja Guarani

leoiluminado@hotmail.com

Leonardo Maggi Bauer

MAB

leonardo.bauer@terra.com.br

Lucia Xavier

CRIOLA

luciaxavier@criola.org.br

Luciano Lima

ONG Diversidade LGBT

lucianotere@ig,com.br

Luciano do Nascimento Lima

Grupo Diversidade de Teresópolis

lucianotere@ig.com.br

Luiz Fernando Martins da silva

CEABIR - centro de estudos afro brasileiro ironildes rodrigres

Luiz.fernandoadv@ig.com.br
luiz@carvano.com.br

Luiz Marcelo Carvano

GRTC

Maiah Lunas M M de Oliveira

Rede Nacional de Religiões Afro Brasileira e Saúde-RENAFRO

maiah_lunas@hotmail.com

Márcia Guedes de Camargo

Banco Preventório

bancopreventorio@gmail.com

Marco Rodrigo .

Banco Preventório

bancopreventorio@gmail.com

Marcos Otavio Bezerra

PPGS/UFF - GR

motavio.bezerra@gmail.com

Marcos Ramos Oliveira

AMO SALGUEIRO

marcosramos.@bol.br

Maria Cecília Minayo

FIOCRUZ

maminayo@terra.com.br

Maria Elena Rodriguez

Ibase

melena@ibase.br

Maria Felisberta Baptista da Trindade

Conselho de Direitos das Mulheres de Niterói / Associação de
Professores Inativos da UFF

aspiuff@aspiuff.org.br

Maria Luiza Borba

Oficina Escola Mão de Luz

borbaluzlu@yahoo.com.br

Maria Luiza Borba do Nascimento

Oficina –Escola As Mãos de Luz

borbaluzlu@yahoo.com.br

Mariana Simpson

Ibase

mariana@ibase.br

163

Marina Ribeiro

Ibase

marinar@ibase.br

Marjô Gaspary

AMASPS

marjogaspary@yahoo.com / amasps@gmail.com

Marjô Mendes Gaspary

AMASPS ASSOC.DE MOR.

AMASPS@GMAIL.COM; MARJOGASPARY@
HOTMAIL.COM

Mauro I. N. Paes

Conselho de Meio Ambiente de Rio Bonito (CODEMA)
Fórum Permanente da Agenda 21 Local de Rio Bonito

minp@att.biz

Miriam Bezerra da Conceição

Grupo de Mulheres Independentes (GMI)

miriambebranco@yahoo.com.br

Moema Miranda

Ibase

moema@ibase

Napoleão Miranda

UFF - GR

napomiranda@uol.com.br

Nelson Delgado

CPDA/UFRRJ - GR

nelsongdelgado@gmail.com

Nilcea Freire

Fundação Ford

n.freire@fordfoundation.org/J.Rocha@fordfoundation.org

Noelle Cereja

CRUZ VERMELHA

noellecereja@yahoo.com.br

Patricia Portela

UEMA

portelapatricia@hotmail.com

Paulo Afonso de Oliveira

AMA Coronel

gugalessa@hotmail.com

Paulo Carbonari

MNDH

carbonari@ifibe.edu.br

Paulo Eduardo de Sá Alvarenga

GAM – Grupo de Articulação de Movimentos – Sociedade Civil
Organizada.

peduardosa@r7.com

Paulo Jannuzzi

MDS

paulo.jannuzzi@mds.gov.br

Pedro Cunca Bocayuva

NEPP/UFRJ

cunca@uol.com.br

Rafael Gonçalves

Projeto Craque do Amanhã

rafaelgcvs@hotmail.com

Raimundo Lopes

Conselho do Meio Ambiente

raimundolopes@terra.com.br

Regina Coeli da Silveira e Silva

Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher e Gênero

silvaregina5@yahoo.com.br, nepimge@yahoo.com.br,

Regina Novaes

IFCS/UFRJ - GR

novaes-regina@uol.com.br

Renata Mansour

Ponto de Cultura / Sociedade Musical e Dramática

renata.mansour@homail.com

Renato Luiz N. Souza Neto

FAMMUG - Federação das Associações de Moradores

fammumemmovimento@hotmail.com

Ricardo Onóe

ACIANF

ricardo.onoe@gmail.com

Roberto Fragale

Juiz da Área do Trabalho

fragale@alternex.com.br

Rogério Paulino

Associação de Moradores de Tenente Jardim

rogeriopaulino620@gmail.com

Ronaldo dos Santos

CONAQ

rscampinho@yahoo.com.br

Roseli Rosa

TECNOARTE

roselirosa08@hotmail.com

Ruy Thomaz

ISUN OKÊ

thomaz.ruy@gmail.com

Sandra Jouan

Ibase

sandra@ibase.br

Sergio Haddad

Fundo Brasil de Direitos Humanos

sergiohaddad@terra.com.br

Sergio Ricardo Ponciano

Associação de Moradores e Amigos de São Pedro

sergio.ponciano@gmail.com

Sérgio Ricardo Ponciano

FAMMEAT - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES

sergio.ponciano@hotmai.com

Sônia Moura Xavier Cunha

Conselho da Cidade; AMAFE- Assoc. Moradores do Vale Feliz

soniaxcunha@gmail.com

Sônia Moura Xavier Cunha

Amafe - Conselho da Cidade de Teresópolis

soniaxcunha@gmail.com

Sueli Alves Ferreira

Clube da Terceira Idade
(Clube dos Anos Dourados)

sueliwooden@gmail.com

Talita Keli da Silva Vianna

ONG Serra do Sambê

talita.vianna@modulus.inf.br

Tania Lima de Carvalho

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES MULHER DE PEDRA

tanialima.rj@gmail.com

Tânia Lima de Carvalho

ASSOMUMP ( Associação Mulheres de Pedra)

tanialima.rj@gmail .com

Vanessa Angélica de Castro da Silva Rosa

Ong Livre Para Viver/ Conselho Tutelar

angelicacs9912@hotmail.com

Vanessa Canto

CEAA/UCAM

vanessadocanto@gmail.com / (21) 97437-1895 / (21) 30197928

Vânia Regina Carvalho

FASE PA/Fundo Dema

vanireginac@gmail.com www.fundodema.org.br Tel: 91 4005
3751

Verônica França

Niterói Mais-Humana

veronicalbuquerquefranca@gmail.com

Viviane Melo

Subsecretária - Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Sustentável
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

vivasgmelo@gmail.com / 22 988 261444

Vladimir Sampaio de Lima

MJ

carla.fernandes@mj.gov.br / agendasecretariosal@mj.gov.br /
rosileide.cruz@mj.gob.br

Willians Kaizer dos Santos Maciel

INEP

presidencia.agenda@inep.gov.br /willians.maciel@inep.gov.br
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E-MAIL

Adriana Bezerra Cardoso

Ibase - Pesquisadora

adriana.cardoso@ibase.br

Aloha Xavier

Ibase - Articuladora Local

aloha_xavier@hotmail.com

Ana Bartira da Penha Silva

Ibase - Articuladora Local

anabartira@yahoo.com. br

André de Souza Correia

Ibase - Articulador Local

projetoalternativosg@gmail.com

Antonia Rodrigues

Ibase - Secretaria Geral

antonia@ibase.br

Ariel Rimes Schottz

Ibase - Articuladora Local

ariel@rymez.in

Bianca Arruda Soares

Ibase - Pesquisadora

bianca@ibase.br

Bruna Lassé Araújo

Ibase - Articuladora Local

bla.lasse@hotmail.com

Cândido Grzybowski

Ibase - Coordenador Geral

candido@ibase.br

Cristiane Benevenuto Morais

Ibase - Articuladora Local

cris.benevenuto@hotmail.com

Daiana da Silva

Ibase - Auxiliar de Pesquisa

dsilva@ibase.br

Daiane Alves da Silva

Ibase - Articuladores Locais

dada.alves.silva@hotmail.co m

Edivan de Azevedo Silva da Costa

Ibase - Articulador Local

costa.edivan5@gmail.c om

Elaine Amaral

Ibase - Assistente Administrativa

eamaral@ibase

Franciellen Lourenço Dias Fonseca

Ibase - Articuladora Local

franciellen.fldf@gmail.co m

Gênesis de Oliveira Pereira

Ibase - Supervisor

genesis.oliveira@gmail.com

Gero Band

Ibase - Articulador Local

gero.band@bol.com.br

Glauco Silva de Oliveira

Ibase - Articulador Local

glaucooliveira_rj@hotmail.com

Karla Karina Santos da Costa

Ibase - Articuladora Local

karlakarinameister@gmail.com

Luciano Gomes Franklin

Ibase - Articulador Local

lucianoped@yahoo.com.br

Manuela de Almeida Castor do Amaral

Ibase - Supervisora

manuela_amaral@hotmail.com

Martha Neiva Moreira

Ibase - Coordenadora Comunicação

martha@ibase.br

Monick Silva Dallia da Rosa

Ibase - Articuladora Local

monickdallia@gmail.com

Nahyda Franca

Ibase - Coordenadora Técnica

nahyda@ibase.br

Paula Quintanilha

Ibase - Articuladora Local

jornalistapaulabrito@gmail.com

Priscila Ferreira Silverio Marins

Ibase - Articuladora Local

marinspsi@hotmail.com

Raimundo Dumas

Ibase - Assistente Administrativo

rdumas@ibase.br

Renata Bazílio

Ibase - Assistente de Pesquisa

rbazilio@ibase.br

Renata Feno Neves

Ibase - Pesquisadora

rfeno@ibase.br

Rita Corrêa Brandão

Ibase - Coordenadora Técnica

ritac@ibase.br

Robson de Aguiar Oliveira

Ibase - Supervisor

robson.aguiar@gmail.com

Rozi Billo

Ibase - Assistente de Pesquisa

rozi@ibase.br

Suellem Henriques da Silva

Ibase - Auxiliar de Pesquisa

suellem@ibase.br

Tatiane Costa dos Santos

Ibase - Articuladora Local

tickena_sakua@hotmail.com

Zilair Babosa Silva

Ibase - Articuladora Local

zilairb@gmail.com

165

166

167

168

