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APRESENTAÇÃO

	 O	 partido	 Socialismo	 e	 Liberdade-PSOL,	 apresenta	 a	 população	 da	 cidade	 de	 Teresina	 no	 estado	
do	 Piauí	 seu	 plano	 de	 governo.	 O	 documento	 foi	 elaborado	 coletivamente	 através	 de	 contribuições	 de	
filiadas	(os),	simpatizantes,	movimentos	sociais,	estudiosas(os),	teóricas	(os),	técnicas(os),	professoras	(es),	
estudantes,	pesquisadoras	 (es),	entre	outros,	a	partir	de	debates	em	seminários	temáticos	e	construções	
em	grupos	de	trabalho,	onde	foram	levantados	e	refletidos	diagnósticos	da	cidade,	debatemos	e	buscamos	
soluções,	resultando	em	ações,	programas	e	políticas	que	buscam	uma	mudança	radical	nos	modelos	que	
tem	 sido	executado	historicamente	e	em	especial	 	 nas	últimas	quatro	décadas	na	 administração	pública	
municipal	e	que	não	reflete	os	interesses	e	o	bem	estar	da	maioria	da	população.	O	documento	apresentado,	
objetiva	superar	o	atual	modelo	de	cidade	negado	para	a	maior	parte	das	pessoas.

	 Está	em	nosso	Plano	o	“Bem	viver”	do	teresinense	e	para	isso	buscamos	uma	cidade	inclusiva	e	plural.	
Entendemos	que	todas	as	vidas	importam	e	que	todas	as	pessoas	tem	direito	a	cidade,	que	o	público	deve	
prevalecer	sobre	o	privado,	que	as	opressões	devem	ser	combatidas	e	superadas,	que	é	nosso	compromisso	ter	
responsabilidade	socioambiental	e	que	podemos	ter	uma	gestão	democrática,	compartilhada	e	participativa	
envolvendo	as	pessoas	que	constroem	essa	cidade.
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BEM VIVER EM TERESINA

O	eixo	bem	viver	é	uma	diretriz	orientadora	do	programa	do	Partido	Socialismo	e	Liberdade	–	PSOL	
para	 a	 prefeitura	 de	 Teresina	 por	 contar	 com	 a	 perspectiva	 de	 enfrentamento	 às	 duas	 hierarquias	 que	
estruturam	a	sociedade	ocidental:	a	hierarquia	entre	a	vida	humana	e	as	demais	vidas	chamadas	de	natureza	
e	a	hierarquia	entre	as	vidas	humanas,	portanto	é	o	programa	que	vê	a	cidade	e	o	município	de	Teresina	
com	e	para	 todas	 as	pessoas	 e	 todas	 as	 vidas,	 em	que	 todas	 as	 vidas	 e	 a	natureza	 tenham	o	direito	de	
permanecerem	vivas	e	com	dignidade.

A	cidade	e	o	município	de	Teresina	têm	o	seu	histórico	marcado	por	dedicar-se	a	manter	a	estrutura	
de	desigualdades	sociais,	sem	políticas	para	enfrentar	a	degradação	ambiental	e	as	desigualdades	sociais	
como	empobrecimento	da	população,	racismo,	machismo,	lgbtqia+fobia,	preconceitos	contra	pessoas	idosas	
e	 pessoas	 diferentes	 do	 que	 é	 considerado	 normal,	 que	 desterritorializa	 sua	 população	 tradicional,	 com	
endividamento	do	município,	 com	guarda	municipal	que	violenta	e	mata	a	população	preta	e	periférica,		
com	 processos	 de	 privatização	 da	 educação,	 sem	 garantia	 de	 participação	 da	 população	 dos	 processos	
educacionais,	com	péssimas	condições	de	trabalho	para	profissionais	da	educação,	com	conteúdo	que	não	
cria	perspectiva	de	 resistência,	em	que	as	pessoas	 idosas,	 crianças,	 juventude	e	pessoas	 com	deficiência	
se	encontram	abandonadas	e	que	o	poder	público	nada	faz	por	seu	território	rural	que	conta	com	83%	da	
área	total	do	município	(PMT,	AGENDA	2030),	sendo	que	a	maior	da	parte	da	população	teresinense	vive	da	
economia	informal	e	a	gestão	municipal	nada	faz	para	que	essas	pessoas	contem	com	segurança	alimentar,	
moradia	digna,	condições	de	mobilidade	dignas	e	sem	perigo,	saúde	e	vida	com	gozo	dos	direitos	garantido	
na	CF-88.

Teresina	 para	 a	 vida	 humana	 e	 para	 a	 natureza	 com	 dignidade	 é	 um	 lugar	 em	 que	 as	 pessoas	
constroem	a	cidade	com	sua	participação,	que	tenham	moradia	digna	e	próxima	de	seus	trabalhos,	garantia	
de	segurança	alimentar	com	alimentos	não	envenenados	produzidos	agroecologicamente,	com	mobilidade	
das	pessoas	feita	sem	ataque	a	suas	vidas,	com	educação	que	valoriza	a	cultura	o	território,	a	cultura	e	as	
vidas	da	população	 teresinense,	 com	um	poder	público	que	orienta	e	promove	a	 garantia	de	 trabalho	e	
renda,	com	cuidados	de	saúde	preventiva	e	segurança	pública	orientada	para	ser	educativa	e	não	violenta.

A	nossa	Teresina	que	queremos	é	um	município	que	acolhe	e	cuida	de	 todas	as	vidas	por	adotar	
políticas	que	enfrentam	o	empobrecimento,	o	racismo,	o	machismo,	a	lgtqia+fobia,	que	acolhe	as	crianças,	
a	juventude,	as	pessoas	com	deficiência,	as	pessoas	idosas,	com	organização	da	produção	agroecológica	no	
seu	território,	especialmente,	no	rural,	mas	também	nas	residências,	quintais,	aproveitamento	dos	espaços	
residências	para	a	produção	de	hortas	orgânicas,	construída	com	diálogo	permanente	com	a	população	que	
se	reúne	para	planejar	e	avaliar	o	que	foi	realizado.

Bem	viver	não	coloca	a	natureza	como	submissa	ao	humano	e	sob	sua	gestão,	busca	equilibrar	todas	
as	vidas	em	respeito	à	mãe	terra:	cuida	das	águas,	das	florestas	e	educa	o	ser	humano	para	se	perceber	como	
parte	da	vida	e	não	a	vida	principal,	o	que	faz	da	Teresina	que	queremos	um	lugar	que	cuida	dos	seus	rios,	
das	suas	margens,	não	deposita	esgoto	no	leito	dos	rios,	em	que	os	bairros	populares	são	valorizados	com	
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diálogo	permanente	entre	poder	público	e	as	pessoas,	que	orienta	a	população	quanto	aos	cuidados	com	o	
clima,	com	solo,	com	as	árvores,	com	a	água,	que	não	desterritorializa	sua	população,	mas	busca	resolver	os	
problemas	enfrentados	em	cada	bairro,	especialmente,	os	populares,	que	promove	a	mobilidade	sustentável	
das	pessoas.

O	eixo	bem	viver	está	composto	pelas	políticas	de	habitação	e	moradia;	assistência	social;	mobilidade	
e	transporte;	meio	ambiente;	patrimônio	cultural;	educação	e	territorialidade	rural.

1. EDUCAÇÃO PARA O BEM VIVER
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA, EMANCIPADORA E POPULAR

	 A	educação	pública	a	cargo	da	administração	municipal	de	Teresina	é	um	fenômeno	recente.	Passou	
a	existir	a	partir	de	1986	pois,	até	então,	as	escolas	estavam	sob	a	responsabilidade	de	uma	estrutura	do	
governo	do	Estado	do	Piauí	e,	desde	então,	o	município	passou	a	assumir	a	pasta,	com	a	administração	da	
educação	pública	municipal,	sob	a	gestão	do	mesmo	grupo	político	partidário.

	 A	 educação	 é	 um	 setor	 estratégico	para a construção do Bem Viver em Teresina,	 contudo,	 isso	
exige	enfrentamento	dos	principais	entraves	conjunturais	e	estruturais	da	política	educacional	 conduzida	
pela	 atual	 gestão	municipal.	Nessa	 administração,	 a	 prioridade	 tem	 sido	 fazer	 a	máquina	 funcionar	 com	
uma	perspectiva	gerencial	e	empresarial,	visando	atingir	a	eficiência,	eficácia	e	produtividade	do	sistema	
educacional,	nos	termos	da	administração	privada	e	mercantil,	cujos	resultados	finais	são	mais	importantes	
do	que	os	processos	e	do	que	lidar	eticamente	com	as	grandes	necessidades	educacionais	da	maior	parte	
da	população,	que	depende	de	políticas	públicas	estatais	de	qualidade	com	garantia	do	direito	à	educação,	
infraestrutura	adequada,	valorização	do	magistério,	dos	profissionais	da	educação,	melhores	condições	de	
trabalho,	gestão	democrática,	formação	para	a	vida	e	cidadania, princípios essenciais para a formação de 
uma sociedade para o bem viver com uma educação emancipadora que vise ao pleno desenvolvimento 
dos sujeitos reflexivos, críticos e participativos.

	 As	ações	desenvolvidas	por	essa	gestão	municipal	são	 insuficientes	para	assegurar	o	atendimento	
educacional	 digno	 às	 crianças,	 adolescentes,	 jovens	 e	 adultos	 da	 rede	 de	 educação	 pública.	 O	 poder	
público	municipal	precisa	construir	um	projeto	educativo,	de	forma	democrática,	compatível	com	as	reais	
necessidades	 da	 população,	 apesar	 dos	 esforços	 realizados	 pelos(as)	 profissionais	 da	 educação	 da	 rede	
municipal	para	superar	essa	situação.	

	 As	mudanças	efetivas	estão	travadas	estruturalmente.	Por	isso,	a	proposta	do	PSOL	para	a educação 
do Bem Viver em Teresina deve, necessariamente, contribuir para a construção e formação de uma 
sociedade emancipadora em que a educação pública seja um pilar fundante para essa transformação. 
Para	haver	essa	transformação	é	necessário	implementar	uma	nova	política	educacional,	como	parte	de	um	
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processo	totalizante.

	 Pode-se	constatar	que	está	instalado	na	política	educacional	de	Teresina	a	lógica	gerencial,	orientada	
para	o	empresariamento	e	mercantilização	da	educação,	o	que	torna	esse	modelo	de	ensino	como	incapaz	de	
reverter	ou	combater	as	desigualdades	sociais,	tornando	a formação realizada nas escolas públicas cada vez 
mais distante dos processos que contribuem para a efetiva atualização histórico-cultural da humanidade, a 
real função social da educação,	devido	ocorrer	uma	política	de	controle	do	currículo	escolar	focado	somente	
na	transmissão	de	conteúdos,	muitas	vezes	desconexos	da	realidade	vivida	pelos	alunos	sem	a valorização 
da cultura local material e imaterial, dos conteúdos regionais, dos saberes e experiências do nosso povo, 
desconsideração das diversas áreas de conhecimento.	A	atual	gestão	municipal	visa	a	apenas	 treinar	os	
estudantes	 para	 obter	 altas	 notas	 nas	 avaliações	 em	 larga	 escala,	 o	 que	 não	 necessariamente	 reflete	 a	
qualidade,	pois,	 fere	a	finalidade	própria	educação	como	 instrumento	de	realização	da	humanidade	(Art.	
205/CF	de	1988	e	LDB	Art.2º/1996).

	 Apesar	de	parte	das	crianças,	adolescentes,	jovens	e	adultos	empobrecidos(as)	serem	incluídos(as)	
formalmente	no	sistema	de	ensino,	através	da	matrícula, isto não representa uma oportunidade concreta 
de melhoria de vida e do Bem Viver para a maioria	destes	que,	mesmo	avançando	na	escolaridade,	continua	
sem	acesso	ao	conhecimento,	ao	emprego,	ao	trabalho	seguro,	à	renda	digna,	à	convivência	saudável,	de	
uma	cultura	de	paz,	respeitosa	e	solidária	com	as	demais	pessoas	e	com	o	meio	ambiente.

	 Teresina	é	anunciada	por	seus	gestores	como	a	Capital	do	País	que	mais	se	destacou	na	avaliação	
do	 Índice	de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	 (IDEB),	 com	base	em	dados	estatísticos	de	2019.	Este	
índice	tem	como	base	as	notas	de	proficiência	em	Língua	Portuguesa	e	Matemática,	as	taxas	de	aprovação,	
reprovação	e	evasão	escolar,	sem	considerar	os	demais	indicadores	e	as	diversas	áreas	do	conhecimento.	
Esses	conteúdos	considerados	nas	avaliações	de	larga	escala,	a	exemplo	do	IDEB	e	o	Sistema	de	Avaliação	
Interno	da	Rede	municipal	de	Teresina,	são	tomados	como	referência	para	as	demais	políticas	educacionais,	
como	 a	 forma	 de	 organização	 curricular,	 de	 gestão	 escolar,	 de	 planejamento	 do	 ensino,	 formação	 dos	
professores	e	avaliação,	relegando	para	segundo	plano	o	desenvolvimento	das	políticas	educacionais	que	
tenham	por	finalidade	o	sentido	social	da	educação	para	emancipação	dos	sujeitos.

	 A	perspectiva	adotada	pela	SEMEC	negligencia	e	suprime	o	papel	sociopolítico	da	educação	que	é	
formar	pessoas	livres,	críticas,	solidárias	e	capazes	de	contribuir	com	seu	processo	histórico-cultural	e	das	
gerações	vindouras.		Além disso, deve assegurar o direito à educação e não apenas o direito à aprendizagem, 
que é uma das dimensões do direito à educação, que deve ser para além do ensino focado só em Língua 
Portuguesa e Matemática com	objetivo	de	atingir	notas	para	servir	de	marketing,	a	serviço	de	interesses	
privados	dos	atuais	gestores.

 As	principais	 características	da	política	educacional	em	Teresina	na	gestão	da	educação	municipal	
atual	é	a	centralização,	controle	e	a	padronização	do	ensino,	onde	se	tem	padrão	de	oferta	única,	a	partir	do	
qual	se	articulam	os	seguintes	elementos1:	

1) Diretrizes	curriculares;

2) 	Formação	docente;

          1  Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782013000300002&lng=pt&tlng=pt. Acesso em 20 de agosto de 2020.
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3) 	Controle	das	ações	nas	escolas;

4) Avaliação	de	resultados;

5) 	Premiação	(Gestão	Nota	10,	Professor	Educador,	Professor	Alfabetizador);

6) 	Punição	(remanejamento	de	diretores/as);	

7) Atribuição	de	responsabilidades	aos	diretores;

8) 	Meritocracia	com	ranking	entre	escolas	(promovendo	aprisionamento	e	competição	entre	professor	e	
professor,	gestor	e	professor,	aluno	e	aluno)	

9) 	Aferição	de	conhecimentos-	a	progressão	na	carreira	dos	(as)	docentes	é	atrelada	

  A Educação para o Bem Viver em Teresina se compromete com a ruptura do atual   
  modelo empresarial e mercantil instalado na gestão municipal da educação pública.

 A	política	de	meritocracia	com	o	ranqueamento	realizado	através	das	avaliações	internas	e	externas,	
de	larga	escala,	padronizadas,	além	de	não	considerar	as	diferenças	internas	do	sistema	de	ensino,	como	a	
estrutura	de	cada	escola,	o	perfil	da	comunidade	escolar	e	local,	a	qualidade	da	escola,	a	prática	docente,	
a	condição	socioeconômica	das	famílias	dos(as)	estudantes,	dentre	outras,	servem	para	classificar	escolas,	
professores(as)	e	estudantes	de	acordo	com	certo	merecimento	que	tem	relação	com	a	nota	obtida	no	IDEB	
e	Avaliação	Interna,	desconsiderando	às	necessidades	socioeconômicas	e	a	superação	das	desigualdades.	
Trata-se	da	lógica	da	meritocracia,	que	em	situações	de	desigualdades	intensas,	amplia	as	exclusões2.

Pelos argumentos e justificativas elencados, a Educação para Bem Viver em                                                                        
Teresina é uma alternativa de educação integral, inclusiva e emancipadora!

 Esse	modelo	de	educação	não	tem	compromisso	com	a	potência	das	vidas	humanas,	da	natureza	e	
do	trabalho,	nem	com	as	energias	que	constroem	Teresina	e	que	podem	nos	tirar	da	situação	indicada	pelo	
IBGE,	em	2018,	em	que	29,3%	de	sua	população	se	encontrava	abaixo	da	linha	da	pobreza	(252	mil	pessoas)	
e	5,3%	abaixo	da	linha	da	extrema	pobreza,	ou	seja,	sem	condições	de	viver	com	o	básico	que	é	alimentar-se,	
morar	e	mobilizar-se.

	 De	acordo	com	dados	do	Censo	Escolar	de	2019,	em	Teresina	há	63	escolas	públicas	de	Educação	
Infantil,	sendo	41	na	área	urbana	22	na	rural;	no	Ensino	fundamental	têm-se	210,	sendo	49	na	área	rural	
e	161	urbanas;	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	tem	33	escolas,	com	7	na	área	rural	e	26	na	área	urbana.		
As	 escolas	 que	 compõe	 a	 rede	 privada	 totalizam	 200	 escolas	 nessa	 dependência	 administrativa,	 sendo	
caracterizadas	como	conveniadas	com	fins	lucrativos	e	sem	fins	lucrativos	(recebem	recursos	públicos	para	

          2 RAVITCH, D. The death and life of the great American school system: how testing and choice are undermining education. Rev. ed. New York: Basic Books, 2011; RAVITCH, D. 

Vida e morte do grande sistema escolar Americano: como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. Trad. de Marcelo Duarte. Porto Alegre: Sulina, 2011.
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ofertar	educação	nas	modalidades	de	filantropias	e	associais)	dos	mesmos	níveis	de	ensino	do	atendimento	
público	municipal;	 como	 se	 pode	 aferir,	 as	 unidades	 privadas	 representam	 42%	 do	 total.	 Em	 termos	 de	
matrículas,	essas	instituições	detêm	25,6%,	ou	seja,	cerca	de	1/4	das	existentes	no	município.	Esse	fenômeno	
tem	relação	com	o	padrão	de	oferta	pública,	que	perde	importância,	dando	lugar	ao	empresariamente	da	
educação.	

	 De	acordo	com	dados	do	Censo	Escolar	de	2019,	em	Teresina,	há	306	escolas	públicas	municipais.	
Destas,	são	63	escolas	públicas	de	Educação	Infantil,	sendo	41	na	área	urbana	22	na	rural;	210	de	Ensino	
Fundamental,	sendo	49	na	área	rural	e	161	urbanas	e	33	de	Educação	de	Jovens	e	Adultos,	sendo	7	na	área	
rural	e	26	na	área	urbana.		

	 As	escolas	que	compõem	a	rede	privada	totalizam	200	escolas	nessa	dependência	administrativa,	
sendo	 caracterizadas	 como	 conveniadas	 com	 fins	 lucrativos	 e	 conveniadas	 sem	 fins	 lucrativos	 (recebem	
recursos	públicos	para	ofertar	educação	nas	modalidades	de	filantropias	e	associações)	dos	mesmos	níveis	
de	ensino	do	atendimento	público	municipal.	

	 Como	se	pode	constatar,	as	unidades	privadas	representam	39,5%	do	total.	Em	termos	de	matrículas,	
essas	instituições	detêm	25,6%,	ou	seja,	cerca	de	1/4	das	existentes	no	município.	Esse	fenômeno	tem	relação	
com	o	padrão	de	oferta	pública,	que	perde	importância,	dando	lugar	ao	empresariamento	da	educação.

	 O	 setor	 privado,	 ademais,	 lucra	 com	 os	 incentivos	 e	 renúncias	 fiscais,	 especialmente	 as	 escolas	
formalmente	 identificadas	 como	 filantrópicas.	 Se	 considerarmos	 somente	 os	 preços	 de	 mensalidades,	
podemos	afirmar	que	temos	franco	avanço	do	mercado	no	setor	educacional	e	o	encolhimento	da	participação	
do	estado,	com	abandono	dos	(as)	empobrecidos	(as)	e	excluídos	(as).	Além	disso,	as	escolas	mais	prestigiadas	
na	cidade	são	seletivas	em	relação	aos	estudantes,	inclusive	dos	que	podem	pagar,	pois	suas	preocupações	
estão,	exclusivamente,	focadas	na	venda	de	produtos	e	resultados	expressivos	que	garantam	esses	negócios.

	 É	também	fundamental	ressaltar	que	o	modo	como	as	escolas	e	o	sistema	público	de	educação	é	
gestado,	também	favorece	a	lógica	empresarial,	tendo	em	vista	os	espaços	cada	vez	mais	ocupados	pela	forte	
presença	de	empresas,	fundações	e	“filantropias”	que	compõem	conglomerados	educacionais	privados,	a	
exemplo	do	Instituto	Airton	Sena,	o	Instituto	Alfa	e	Beto	(IAB),	a	Fundação	Leman,	entre	outros.	Esses	parceiros	
empresariais	historicamente	oferecem	a	rede	municipal	de	educação	a	venda	de	pacotes	educacionais,	que	
incluem:	adoção	de	apostilas,	livros,	programas	e	treinamentos	para	os/as	professores	e	diretores	de	escolas,	
avaliação	de	desempenho,	fiscalização,	controle	dos	resultados	e	avaliação	padronizada.

	 Teresina	possui	a	maior	rede	de	escolas	do	Estado,	um	total	de	306	escolas	e	mais	de	92.223	educandos	
(as),	sendo	82%	na	zona	urbana.	O	Censo	Escolar	de	2019	apurou	os	seguintes	dados	sobre	matrícula	na	
rede3:

   Para a cidade de Teresina a Educação para Bem Viver é um processo    
   de construção coletiva quer requer a ampla participação popular!

   

3 Disponível em: https://qedu.org.br/cidade/4826-teresina/censo-escolar?year=2018&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item=. Acesso em 12 ago.2020
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			TABELA	1	-	MATRÍCULAS	NA	REDE	PÚBLICA	DE	TERESINA	EM	2019

MATRÍCULAS URBANO RURAL TOTAL
CRECHES 8.430 550 8.980
PRÉ-ESCOLAS 14.395 1.461 15.856
ANOS	INICIAIS	DO	EF 33.375 4.431 37.806
ANOS	FINAIS	DO	EF 19.154 3.397 22.551
EJA 3.070 525 3.593
EDUCAÇÃO	ESPECIAL 3.019 418 3.437

			Fonte:	Censo	Escolar/INEP	2019

 Dados	de	2012	apontaram	Teresina	como	a	quinta	capital	do	Nordeste	com	maior	quantidade	de	
analfabetos	com	mais	de	15	anos.	Ao todo eram 54 mil pessoas, representando 10% da população que não 
lia nem escrevia. A	mesma	base	de	dados	também	indicou	que	em	apenas	12%	das	escolas	apuradas	em	
2018	havia	matrícula	em	EJA.	

 A situação de infraestrutura das escolas também é preocupante:	 em	 apenas	 6%	 das	 unidades	
urbanas	e	rurais,	no	ano	de	2019,	havia	esgoto	via	rede	pública;	e	em	48%	não	havia	água	via	rede	pública.	
Apenas	29%	das	escolas	rurais	contavam	com	internet	banda	larga	(12	escolas);	na	zona	urbana	era	32%	(81	
escolas).	No	mesmo	ano,	apenas	26%	das	escolas	da	zona	rural	eram	acessíveis	a	pessoas	com	deficiência.

     TABELA	2	-	DEPENDÊNCIAS	DAS	ESCOLAS	DA	REDE	MUNICIPAL	DE	TERESINA	EM	2019

DEPENDÊNCIAS
URBANAS RURAIS

% Nº % Nº

Biblioteca 21 53 11% 6

Cozinha 97 59 91% 50

Laboratório	de	informática 19 48 2% 1

Laboratório	de	ciências 3 8 0% -

Quadra	de	esportes 29 72 24% 13

Sala	para	leitura 32 79 16% 9

Sala	para	atendimento	especial 24 60 16% 9

Sanitário	fora	do	prédio	da	escola 12 29 7% 4

  Fonte:	Censo	Escolar/INEP	2019

	 Ante	o	quadro	situacional	exposto,	O	PSOL	propõe	um	conjunto	de	linhas	de	ações	que	visa	a	dar	
a	 importância	devida	ao	processo	educativo	como	construção	emancipatória	 coletivamente	construído	e	
vivenciado	na	perspectiva	do	Bem Viver em Teresina.

  LINHAS GERADORAS DA AÇÃO DO PSOL PARA A EDUCAÇÃO    
DO BEM VIVER EM TERESINA:

1. É necessário garantir de forma incondicional a garantida do direito à educação e defesa da escola pública 
como	caminho	de	formação	para	emancipação	humana	e	coletividade,	de	construção	de	saberes	históricos	-	
culturais	com	vistas	a	defesa	da	necessidade	de	um	aprendizado	crítico	e	libertador	no	meio	social.	

2. É necessário planejar, avaliar o conjunto das ações educacionais em Teresina	estabelecidas	no	Plano	
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Municipal	de	Educação	(PME	2015-2024),	enfrentando	os	desafios	que	se	apresentam	hoje	para	educação	
pública	 do	 Bem	Viver	 em	 Teresina,	 com	 atenção	 especial	 a	 implementação	 de	 políticas	 educacionais	 de	
qualidade	e	na	garantida	do	direito	à	educação	à	toda	a	população.

3.É necessário desprivatizar a gestão da política municipal de Teresina, pois Educação não é mercadoria! 
O	 gestor	municipal	 e	 o	 da	 educação	 servem	 basicamente	 para	 chancelar	 determinações	 de	 institutos	 e	
fundações	privadas,	a	exemplo	do	Instituto	Ayrton	Sena	e	da	Fundação	Lemann.

4. É necessário libertar a escola e respeitar a autonomia docente:v	Superar	os	mecanismos	de	trabalho	
programado	 pelas	 empresas	 privadas,	 que	 neutraliza	 a	 liberdade,	 criatividade	 e	 a	 construção	 coletiva.	
Suprimir	das	práticas	de	gestão	e	de	acompanhamento	pedagógico,	as	posturas	autoritárias,	de	coação	e	
violação	aos	princípios	da	autonomia	escolar	(Art.	15	da	LDB),	apostando	no	planejamento	participativo	e	
solidário.

5. É necessário legitimar o Currículo e a Autonomia Pedagógica dos Professores,	 superando	 a	 prática	
do	 engessamento	 do	 currículo,	 da	 compra	 de	 pacotes	 educacionais	 de	 controle	 dos	 conteúdos	 a	 serem	
ensinados	(adoção	do	Apostilamento	–	reduzindo	o	uso	do	livro	didático	base),	estimulando	o	(a)	professor	
(a)	à	utilização	de	seus	conhecimentos	e	sua	criatividade,	considerando	as	diversidades	que	marcam	a	sala	
de	aula.

6. É necessário construir espaços coletivos de participação popular	de	comunicação	para	divulgação	das	
informações	relativas	às	ações	e	decisões	sobre	a	Educação	para	o	Bem	Viver	em	Teresina.

Nossos compromissos para a Construção da Educação para o Bem Viver

Respeito às escolas e à autonomia docente:

- Revisão	 das	 Diretrizes	 Curriculares	 Municipais,	 com	 a	 assessoria	 de	 especialista	 locais,	 vinculados	 às	
universidades	públicas	e	Grupos	de	Pesquisa,	 assegurando	 como	princípios	na	organização	e	 tratamento	
dos	conteúdos	escolares	o	direito	ao	conhecimento	amplo,	a	relação	indissociável	entre	teoria	e	prática	e	o	
tratamento	crítico-reflexivo	dos	conteúdos;

-	Fortalecimento	da	construção	coletiva,	participativa	e	democrática	dos	Projetos	Político-Pedagógicos	das	
escolas;

-	Garantia	de	processos	democráticos	de	eleição	de	gestores	escolares,	com	consulta	à	comunidade	escolar	
e	 representantes	de	seu	entorno,	superando	ações	de	coação	e	de	violação	aos	princípios	da	autonomia	
escolar	e	da	liberdade	de	cátedra;

-	 Criação	 de	 conselhos	 escolares	 de	 crianças,	 de	 classe,	 estudantil	 e	 escolar	 e	 vitalizar	 os	 conselhos	 de	
representantes	 escolares,	 com	 realização	 de	 assembleias	 sistemáticas	 de	 avaliação	 e	 orientações	 aos	
processos	escolares.
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Avaliar para melhorar: a	política	de	avaliação	não	pode	servir	apenas	para	produzir	notas	de	ranqueamento	
do	município,	no	contexto	nacional	ou	global. 

 -	É	necessário	articular	avaliação	do	sistema	municipal	de	educação,	avaliações	escolares	e	avaliações	da	
aprendizagem,	a	partir	de	análises	e	ações	diagnósticas,	formativas	e	somativas,	como	parte	de	um	processo	
unitário.	

	 -	 Os	 resultados	 das	 avaliações	 devem	 indicar	 onde	 devem	 ser	 realizadas	 as	 principais	 medidas	 de	
fortalecimento	das	escolas	e	do	processo	de	ensino.

Valorização das (os) profissionais:	É	necessário	reconhecer	que	a	escola	se	move	em	seu	conjunto	com	seus	
agentes.	Neste	sentido,	os	trabalhadores	e	trabalhadoras	da	educação,	precisam	ser	valorizados	(as)	com:

-	Provimento	de	boas	condições	de	trabalho,	de	salário	real	e	isonomia	aos	aposentados	e	implementação	de	
Planos	de	Carreira	para	todos	os	segmentos	de	trabalhadores	(as)	em	educação;	

-	Elaboração	de	uma	política	de	estágio	da	rede	municipal,	articulada	à	política	nacional,	assegurando	que	
os	estágios	sejam	oportunidades	de	aprendizagem,	com	acompanhamento	e	de	aproximação	entre	a	rede	
escolar	básica	e	a	rede	de	Instituições	de	Ensino	Superior	(IES),	com	prioridade	para	as	públicas;

-	Revisão	dos	contratos	de	professores	temporários	que	não	visem	a	substituição	de	profissionais	efetivos	
afastados	pelos	motivos	previstos	na	legislação;

-	Garantia	de	que	Professores(as)	e	Estagiárias	(os)	atuem	em	consonância	com	suas	funções,	acabando	com	
a	exploração	da	mão	de	obra	“barata”	do	estagiário,	que	contribui	para	sua	má	formação	e	má	qualidade	do	
ensino	nas	escolas.	Deve-se	garantir	a	atuação	do(a)	estagiário(a)	como	aprendiz,	supervisionado	pelo(a)	um	
professor(a),	na	sala	de	aula,	e	não	assumir	sozinho(a)	uma	sala	de	aula	como	se	fosse	professor(a)	titular.	

-	Realização	de	concurso	público	para	ingresso	na	rede,	baseado	em	uma	política	permanente	de	atendimento	
à	demanda	da	matrícula	e	respeitando	a	Formação	do(a)	Professor(a)	,	pois	os	concursos	para	pedagogos(as)	
têm-se	centrado	em	conteúdos	de	Língua	Portuguesa	e	Matemática,	descartando	a	gama	de	conteúdos	que	
pautam	a	formação	do	pedagogo.

-	Formação	continuada	de	docentes	e	 técnicos,	em	parceria	com	as	 IES	com	prioridade	para	as	públicas,	
garantia	de	tempo	destinado	a	esta	finalidade	na	rotina	de	trabalho	escolar,	assegurando	formação	continuada	
especifica	aos	professores	(as)	do	campo,	do	atendimento	educacional	especializado	e	da	EJA;	

-	 Garantia	 do	 cumprimento	 do	 PME	 (2015-2025),	 que	 prevê	 a	 Progressão	 automática	 na	 Carreira	 dos	
profissionais	da	educação,	garantindo	a	retroatividade	devida	durante	os	trâmites	burocráticos;

	-	Implantação	de	uma	política	de	valorização	dos	profissionais	do	magistério	e	da	educação	que	garanta	o	
cumprimento	do	Piso	Salarial	Profissional;

	 -	Participação	dos	profissionais	da	educação	da	 construção	coletiva	da	proposta	pedagógica	das	escolas	
públicas	municipais;
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 Aprendentes para uma educação humana, inclusiva e emancipadora

		-	Resgate	da	concepção	de	criança	a	adolescente	tendo	por	referência	a	observância	do	Estatuto	da	Criança	
e	Adolescente;

-	 Libertação	da	 infância,	adolescência	e	 juventude	dos	 rankings	de	 	escolas	promovidos	pela	competição	
entre	 escolas,	 professores	 e	 estudantes,	 desde	 a	 educação	 infantil	 em	que	 ocorre	 um	processo	 precoce	
de	alfabetização	centrado	unicamente	no	ensino	da	língua	portuguesa	e	da	matemática,	considerando	os	
princípios	que	pautam	a	educação	infantil	e	fundamental,	garantindo-lhe	uma	formação	integral,	suscitando	
sua	criatividade	e	respeitando	seu	direito	de	brincar,	seu	direito	de	vivenciar	a	infância.

	-	Reestruturação	e	melhoria	da	rede	pública	de	Escolas	do	município	de	Teresina	que	assegure	itinerários	
formativos,	 rotinas	e	metodologias	de	ensino	e	aprendizagem	que	garantam	o	direito	a	 Infância	e	a	uma	
formação	humana	e	integral;

-	Assegurar	a	infraestrutura	de	qualidade	da	educação,	tomando	como	referência	o	CAQ	que	possa	contemplar	
os	padrões	mínimos	de	qualidade	e	os	insumos	necessários	(laboratórios	de	informática,	de	ciências,	quadras	
cobertas	e	climatizadas	ecologicamente,	bibliotecas,	salas	de	leitura,	espaços	para	o	atendimento	educacional	
especializado,	dentre	outras	ações;

-	 Formulação	de	políticas	 intersetoriais	que	atendam	as	especificidades	educacionais	de	estudantes	 com	
deficiência,	 transtornos	 globais	 do	 desenvolvimento	 e	 altas	 habilidades	 ou	 superlotação,	 que	 requeiram	
medidas	de	atendimento	especializado	(PME	2014/2024);

-	A	qualificação	dos	docentes	e	profissionais	da	educação	para	o	uso	de	metodologias	assistivas	no	processo	
de	ensino	e	aprendizagem;

Padrão Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQI/CAQ): Será	 adotado	 como	 referência	 para	 a	 política	 de	
financiamento	das	escolas

 -	 Adoção	 do	 CAQ	 como	 política	 de	 financiamento	 para	 escolas,	 conforme	 for	 regulamentado	 na	 EC	 nº	
108/2020,	 como	 forma	de	manter	 o	mesmo	padrão	de	qualidade	 a	 todas	 as	 escolas	 da	 rede	municipal,	
contrapondo-se	a	política	de	seletividade,	segregação,	diferenciação	e	exclusão	entre	as	escolas;

	 -	 Priorização	 do	 repasse	 de	 transferências	 voluntárias	 para	 as	 unidades	 de	 Ensino	 da	 rede	 municipal,	
respeitando-se,	a	legislação	nacional,	visando	a	maior	autonomia	da	gestão	escolar.

Escola Boa para o Bem Viver o PSOL constrói com a comunidade: 

-	Equipar	as	bibliotecas	escolares,	dotando-as	de	bibliotecários	(as),	espaços	de	leitura	e	de	convivência,	em	
parceria	com	a	UESPI;

-	Organizar	Oficinas	de	apoio	comunitário	e	acadêmico	às	escolas,	com	produção	de	materiais	reciclados	para	
apoio	pedagógico	e	organização	do	“recreio	animado	e	criativo”;	

-	Revisar	os	cardápios	da	alimentação	escolar,	incluindo	alimentos	orgânicos	e	da	agricultura	familiar;
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-	Incluir	nas	rotinas	escolares	atividades	que	possibilitem	conhecer	Teresina,	suas	unidades	administrativas,	
suas	escolas,	suas	igrejas,	espaços	culturais,	áreas	de	uso	comum,	dentre	outros;

-	Criar	o	programa	de	Agentes	Comunitários	Escolares	para	realizar	visitas	domiciliares	e	busca	ativa	junto	
aos	estudantes	e	seus	familiares;

	 -	 Combate	 às	 situações	 de	 discriminação,	 preconceito	 e	 violência,	 com	 vistas	 ao	 estabelecimento	 de	
condições	adequadas	para	o	sucesso	educacional,	em	colaboração	com	as	famílias	e	com	os	órgãos	públicos	
de	assistência	social,	saúde	e	proteção	à	infância,	a	adolescência	e	a	juventude;

	 -	 Promover	 articulação	 intersetorial	 entre	 as	 políticas	 de	 saúde,	 assistência	 social,	 direitos	 humanos	 e	
educação	com	vistas	à	orientação	das	crianças,	adolescentes	e	jovens	em	relação	aos	cuidados	com	o	corpo,	
saúde	e	 integridade	física	e	mental,	higiene	e	prevenção	contra	a	violência/abuso	sexual	e	doméstica,	de	
forma	assegurar	a	atenção	integral.

	 -	 Promover	 a	 educação	 dos	 povos	 do	 campo	 (populações	 tradicionais,	 itinerantes,	 e	 de	 comunidades	
indígenas	e	quilombolas),	respeitando	a	articulação	entre	os	ambientes	escolares	e	comunitários	e	garantindo	
o	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 preservação	 da	 identidade	 cultural,	 a	 participação	 da	 comunidade	 na	
definição	do	modelo	de	organização	pedagógica	e	as	formas	particulares	de	organização	do	tempo.

-	Implementar	a	Pedagogia	da	Alternância	como	proposta	pedagógica	de	ensino	e	educação	para	os	povos	do	
campo,	em	articulação	com	as	escolas	famílias	agrícolas	e	movimentos	sociais	do	campo.	

-	 Promover	 ações	 em	 conjunto	 com	 a	 comunidade	 por	 meio	 da	 realização	 das	 conferências	 populares	
de	 educação	 para	 construir	 um	 currículo	 compatível	 com	 a	 realidade	 e	 as	 demandas	 educacionais	 das	
comunidades,	valorizando	os	saberes	e	as	experiências	do	nosso	povo.

Ler o mundo e ler as letras: 

-	Zerar	o	analfabetismo	em	Teresina	e	reduzir	em	50%	o	analfabetismo	funcional.
-  Assegurar	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	ao	longo	da	vida,	por	meio	da	garantia	do	atendimento,	condições	
de	oferta,	permanência	e	política	de	assistência	ao	escolar.

Escola sem Opressões:

-	 Incluir	nas	atividades	escolares	e	do	Sistema	Municipal	de	Educação	a	política	Escola	Livre	de	Racismo,	
Machismo	e	Homofobia
 

A Escola no Círculo de Cultura de Paz: 

-	Promover	programas,	com	atividades	que	permitam	a	aproximação	entre	a	escola	e	a	comunidade,	através	
de	atividades	formativas,	recreativas	e	esportivas	e	culturais,	incentivando	a	cultura	de	paz	como	contraponto	
às	violências	presentes	nos	contextos	escolares..
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QUADRO SINTESE DAS GRANDES PROPOSTAS

“Nossas ações de mobilização para a consolidação da EDUCAÇÃO DO BEM VIVER se concentrarão nos 
principais eixos de planejamento e gestão popular”. 

EIXOS AÇÕES CENTRAIS DA EDUCAÇÃO BEM VIVER
DEMOCRATIZAÇÃO DA 
GESTÃO

Conselhos	escolares
Eleição	de	diretores
Participação	 e	 Represntação	 estudantil	 –	 formação	 de	
grêmios	e	colegiados
Autonomia	financeira	da	escola
Fortalecimento	dos	conselhos	(CME,	FUNDEB,	CAE)

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL Planos	de	carreira
Valorização	dos	Profissionais	da	Educação
Política	salarial	–	Reajuste	e	Progressões
Concurso	Público
Fim	de	contratos	precários	(estagiários	e	terceirizados)
Condições	de	trabalho
Formação	continuada	

DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ACESSO E PERMANÊNCIA 
EM TODAS ETAPAS E 
MODALIDADES

Ampliar	 a	 oferta	 e	 democratizar	 o	 acesso,	 especialmente	
para	as	seguintes	etapas/modalidades:
Educação	Integral
Educação	de	Jovens	e	Adultos
Educação	Especial	e	Inclusiva
Educação	Fundamental	e	Infantil

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO Estruturação	e	equipamento	das	escolas
Superação	da	avaliação	meritocratica
Implementação	de	uma	avaliação	educacional	formativa
Reformulação	do	Currículo	Escolar
Desenvolvimento	de	Programas	e	Projetos	Educacionais

POlÍTICA DE FINANCIAMENTO Ampliação	da	autonomia	financeira	da	escola
Avançar	no	padrão	de	financiamento	rumo	ao	CAQ	e	CAQi.

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 
SOCIAL

Fortalecimento	 dos	 Conselhos	 do	 FUNDEB,	 Escolares,	
Alimentação	Escolar;
Ações	de	Controle	Interno	e	Externo
Ampliação	das	Ações	de	Transparência 
Revitalização	do	Conselho	Municipal	de	Educação
Conferências	Populares	de	Educação
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CULTURA PARA O BEM VIVER

1. MOTIVAÇÕES PARA PENSAR A CULTURA EM TERESINA

O	 presente	 texto	 resulta	 de	 um	 conjunto	 de	 discussões	 protagonizadas	 pelo	 Partido	 Socialismo	
e	 Liberdade	 -	Município	de	Teresina-	 com	dirigentes	do	Partido,	 candidatos(as)	 às	eleições	de	2020	pelo	
PSOL/Teresina,	militantes,	simpatizantes,	representantes	de	movimentos	sociais	e	movimentos	populares,	
agentes	culturais,	produtores	de	cultura,	diretores,	artistas	de	diferentes	modalidades	da	arte,	estudantes	e	
intelectuais.

Esse	 coletivo	 reuniu,	 em	 distintos	 momentos,	 para	 a	 discussão	 de	 diversos	 aspectos	 da	 cultura	
teresinense.	 Esses	 aspectos	 constituíram	 as	 seguintes	motivações	 para	 que	 o	 PSOL	 se	 debruçasse	 sobre	
a	cultura	 local:	a	concepção	de	cultura	praticada	pelo	poder	municipal	em	Teresina,	a	 situação	da	classe	
artística,	a	questão	do	financiamento	às	ações	voltadas	para	a	cultura,	as	oportunidades	a	artistas	e	grupos	
das	periferias	urbanas	e	dos	territórios	rurais,	a	crise	dos	profissionais	da	cultura	nesse	contexto	da	pandemia	
da	Covid-19	e	as	questões	relativas	à	assistência	às/aos	artistas,	ao	financiamento	público	da	cultura	e	a	
previsão	orçamentária	referente	a	investimentos	em	cultura.	

Não	obstante	o	entendimento	de	que	a	cultura	recobre	o	conjunto	das	práticas	sociais	que	designam	
o	modo	de	ser	e	fazer	a	vida	de	um	determinado	povo,	considera-se	no	presente	plano	a	cultura	em	seu	
sentido	estético.	Assim,	a	concepção	de	cultura	expressa	aqui	refere-se	ao	conjunto	das	atividades	produzidas	
no	 campo	 das	 artes,	 das	 religiosidades	 e	 demais	 comportamentos	 da	 coletividade,	 em	 suas	 distintas	
manifestações	sejam	as	consideradas	pertinentes	à	cultura	erudita	sejam	as	pertinentes	à	cultura	popular.

A	 cultura	 pensada	 e	 proposta	 nesse	 documento	 considera	 que	 a	 gestão	 da	 cultura	 deve	 ser	
transformadora	porque	será	construída	a	partir	da	base	da	sociedade	com	o	único	fim	de	favorecer	a	liberdade	
de	expressão,	a	consciência	crítica	e	a	emancipação.	Não	se	constitui	como	uma	cultura	de	eventos	ou	uma	
cultura	da	competição.

Compreende-se,	ainda,	que	na	proposta	do	Partido	Socialismo	e	Liberdade-	PSOL,	Cultura	e	Educação	
serão	dois	veios	pelos	quais	se	ramificará	o	Bem Viver em Teresina	assim	como	deverão	ser	os	dois	rios	que	
atravessam	a	nossa	Capital:	fontes	de	vida	e	sociabilidade.

2. ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DA CULTURA EM TERESINA

Teresina	 se	 ressente	 da	 falta	 de	 uma	 política	 cultural	 de	 qualquer	 natureza.	 Poucas	 ações	 são	
incentivadas	pela	Prefeitura	Municipal	de	Teresina,	através	de	editais	de	baixo	valor,	divulgados	pela	Fundação	
Cultural	Monsenhor	Chaves.	Há	uma	concepção	burocrática	e	tacanha	de	cultura,	totalmente	desarticulada	
das	demandas	de	seu	povo.

Ao	considerar	a	cultura	artística,	seus	agentes	e	possibilidades,	constata-se	que	tanto	o	montante	de	
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recursos	destinados	à	cultura	quanto	as	“oportunidades”	concretas	para	os	seus	agentes	são	designativos	
de	 um	 completo	 abandono	 com	 o	 fazer	 da	 cultura	 local	 e	 a	 sua	 projeção.	 Desse	modo,	 desconhece-se	
completamente	o	que	os	teresinenses	possuem	em	termos	de	produção	cultural.

Além	de	não	dispor	de	um	calendário	de	atividades	culturais	em	Teresina,	não	há	órgão	governamental	
que	realize	cadastro	dos	artistas,	que	possua	propostas	de	atualização	profissional,	que	disponha	de	incentivos	
financeiros	à	produção	cultural,	aproximação	entre	as	artes	e	o	que	se	ensina	nas	escolas	municipais	etc.	Não	
fossem	as	 iniciativas	 individualizadas	ou	de	pequenos	grupos,	 seria	possível	afirmar	a	cultura	 local	 como	
“cultura	morta”.	Não	obstante,	pode-se	constatar	o	grande	número	de	interessados	em	arte	que	buscam	os	
espaços	privados	de	vendas	de	formação	para	a	cultura	ou	a	superlotação	em	projetos	culturais	que	a	visão	
tacanha	da	gestão	municipal	não	dissemina	nos	territórios	urbano		rural.

Esse	 abandono	 se	 dá,	 principalmente,	 em	 virtude	 da	 falta	 de	 organização	 formal	 da	 Prefeitura	
Municipal	de	Teresina	-	que	não	dispõe	em	seu	organograma	de	uma	Secretaria	Municipal	de	Cultura,	com	
orçamento	adequado	destinado	às	atividades	culturais	-	e	da	falta	de	articulação	entre	Prefeitura	Municipal	
de	Teresina	e	movimentos	de	cultura,	grupos	e	artistas.	Estes,	por	esforços	próprios,	viabilizam	seus	projetos	
para	os(as)	teresinenses,	sem	o	patrocínio	da	receita	pública.

Vale	 considerar	 a	 subutilização	 dos	 poucos	 espaços	 destinados	 às	 apresentações	 artísticas.	 Como	
lugares	sob	administração	do	Pode	Público,	há:	o	Teatro	4	de	Setembro	(gerido	pelo	Estado),	o	teatro	do	Boi,	
o	Teatro	João	Paulo	II	e	o	Teatro	de	Arena,	a	Casa	de	Cultura,	O	Complexo	do	Clube	dos	Diários,	o	Palácio	da	
Cultura.

Há	vários	auditórios,	inclusive,	no	âmbito	de	algumas	escolas	de	Educação	Básica	como	também	nas	3	
Instituições	Públicas	de	Ensino	Superior,	em	órgãos	do	Judiciário,	e	mesmo	em	algumas	repartições	públicas	
e	em	empresas	privadas,	especialmente	em	escolas.

Toda	essa	estrutura	espalhada	pela	cidade,	com	larga	concentração	no	centro	da	cidade	está	quase	
sem	uso,	desde	muito	antes	da	Pandemia	já	referida.	Certamente,	a	Prefeitura	sequer	possui	um	cadastro	
desses	espaços.

Se	 essa	 é	 a	 realidade	 no	 espaço	 urbano,	 onde	 reina	 a	 nossa	 cultura	 urbanocêntrica,	 o	 que	 dizer	
dos	 espaços	 rurais,	 que	 compreendem	82%	do	 território	municipal	 de	 Teresina?	Peremptoriamente,	 nos	
territórios	rurais,	as	escolas	são	os	únicos	espaços	com	maiores	possibilidades	para	a	realização	de	atividades	
artísticas

O	 parque	 teatral	 teresinense	 consiste	 em	 quatro	 teatros:	 4	 de	 Setembro,	 Arena,	 João	 Paulo	 II,	 e	
Teatro	do	Boi.	Estes	teatros	possibilitam	a	apresentação	de	peças	teatrais,	de	dança,	apresentações	musicais,	
palestras,	etc.	Hoje,	Teresina	possui	salas	de	cinemas	somente	nos	shoppings,	em	pequena	quantidade,	sem	
nenhuma	política	de	acesso	às	populações	de	menor	poder	aquisitivo.

A	classe	artística	é	composta	por	escritores	de	vários	estilos	literários,	poetas,	violeiros,	repentistas,	
emboladores,	dançarinos,	escultores	de	arte	sacra	e	arte	moderna,	músicos	de	vários	estilos	musicais	como	
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rock,	pop,	forró,	reggae,	pintores	e	desenhistas	de	vários	estilos	de	desenho,	grupos	de	reisado,	grupos	de	
teatro,	artistas	circenses.	Embora	existam	amplas	categorias	artísticas,	o	Poder	Público	Municipal	oferece	
poucas	possibilidades	de	sustento	destes	profissionais	do	entretenimento,	ainda	que	exista	a	lei	A.	Tito	Filho.

Os	 artistas	 populares	mambembes	 têm	 somente,	 de	modo	desorganizado	ou	 sem	o	 interesse	do	
Pode	Público	Municipal,	as	praças	e	as	ruas	e	seus	canteiros	para	aventurar	apresentações	com	fins	à	sua	
sobrevivência	e	de	seus	familiares

O	 “calendário”	 cultural	 local	 depende	 de	 programas	 e	 projetos	 da	 Fundação	 Municipal	 Cultural	
Monsenhor	Chaves	e	encontra-se	fora	do	Calendário	Nacional,	o	que	minimiza	as	possibilidades	de	inserção	
dos	artistas	locais.	O	que	se	afirma	é	que	isto	se	deve	a	inexistência	de	Teatro	ou	Centro	de	Convenções	de	
grande	porte.	No	entanto,	depois	de	várias	décadas	de	fechamento	do	Centro	de	Convenções,	as	gestões	
municipal	e	estadual	não	apresentaram	uma	solução	ou	se	dispuseram	a	construi-la.	Teresina,	em	respeito	
ao	seu	povo,	deverá	ter	estruturas	que	acomodem	esses	eventos.

No	meio	privado,	há	eventos	com	artistas	nacionais	de	grande	ou	médio	porte	no	“Atlantic	City”	e	
boates	da	zona	leste,	onde	alguns	artistas	locais	podem	ter	algum	espaço.

A	cultura	em	Teresina	sobrevive	como	um	bem	de	mercado,	pois	somente	a	consome	quem	a	pode	
pagar	caro	devido	aos	locais	inacessíveis	aos	indivíduos	e	famílias	de	pequenos	rendimentos.	Pode-se	afirmar	
que	a	cultura	artística	de	Teresina	é	como	um	produto	caro	de	prateleira	comercial	em	que	nem	todos	podem	
ter	acesso.	É	necessário	superar	essa	concepção	mercadológica	da	cultura.

É	 nesse	 cenário	 que	 muitas	 expressões	 artísticas	 são	 invisibilizadas,	 especialmente	 quando	 elas	
fogem	aos	padrões	culturais	estabelecidos.	Desse	modo,	a	cultura	popular	que	compreende	os	cantos,	as	
histórias	e	as	expressões	corporais	afrodescendentes	ou	negras,	dos	povos	originários	e	de	trabalhadores	
empobrecidos	pelo	crescimento	econômico	desigual	fica	à	margem.	Outrossim,	a	produção	das	mulheres	
são	ainda	mais	invisibilizadas	pelo	machismo	e	pela	misoginia.

Não	se	pode	esquecer	nas	diferentes	 formas	de	artesanato	que	traduzem	um	modo	particular	de	
expressar	 a	 vida.	O	 artesanato	 deve	 ser	 compreendido	 como	 uma	 forma	 de	 cultura	 artística	 na	medida	
em	que	traduzem	uma	estética	da	vida.	São	muitas	as	experiências	solitárias	ou	de	pequenos	grupos	que	
desenvolvem	a	artesania	local	sem	qualquer	preocupação	do	Poder	Público	Municipal	de	Teresina.

Outra	dimensão	importante	concerne	aos	aspectos	do	Patrimônio	Histórico	e	Arquitetônico	da	cidade	
e	do	campo.	Em	geral,	torna-se	mais	visível	o	da	cidade,	mas	é	necessário	inventariar	o	que	se	tem	perdido	
desses	patrimônios	no	Território	rural.

O	município	tem	experimentado	a	destruição	de	seu	parque	arquitetônico	por	meio	da	conversão	
das	propriedades	do	centro	da	cidade	em	estacionamentos	ou	na	construção	de	novos	prédios	sem	a	menor	
preocupação	 com	as	 condições	 ambientais	 próprias	 do	Município,	 com	a	 legislação	pertinente	e	 com	as	
políticas	do	País	com	a	preservação	da	história	da	cultura	local.
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Seus	prédios	mais	conhecidos	na	cidade	são:	Encontro	dos	Rios,	Mercado	Velho,	Troca-Troca,	Casa	da	
Cultura,	Clube	dos	Diários,	o	Teatro	Quatro	de	Setembro,	Teatro	do	Boi,	os	Palácios	de	Karnak	e	da	Prefeitura	
Municipal,	 Palácio	 da	 Cidade,	 Prédio	 da	 Receita	 Federal,	 Estação	 do	Metrô,	Museu	 do	 Piauí,	 Biblioteca	
Cromwell	de	Carvalho,	Liceu	Piauiense,	Academia	Piauiense	de	Letras,	Colégio	das	Irmãs,	casas	com	estilos	
arquitetônicos	neoclássicos,	Batalhão	da	PM,	prédios	com	estilos	arquitetônicos	modernos	e	pós-modernos	
como	o	Centro	administrativo,	prédio	da	ALEPI,	Igrejas	e	Câmara	Municipal,	para	citar	alguns	

As	pontes	Metálica	e	Estaiada	são	grandes	obras	de	infraestrutura	com	grande	valor	arquitetônico.	
Enquanto	a	Ponte	Metálica	é	considerada	Patrimônio	Cultural	Brasileiro	reconhecido	pelo	IPHAN,	a	ponte	
Estaiada	possui	valor	arquitetônico	devido	à	tecnologia	estaiada	usada	em	sua	construção.	Além	de	possuir	
um	mirante	no	topo	de	sua	torre,	possibilitando	aos	turistas	a	vista	da	capital.

A	 importância	 do	 parque	 arquitetônico	 se	 dá	 porque	 alguns	 destes	 locais	 são	 espaços	 úteis	 as	
atividades	culturais,	como	os	quatro	teatros	da	capital,	praças	públicas	de	médio	e	de	grande	portes	como	
as	Praças	do	Mocambinho,	Praça	da	Costa	e	Silva,	praças	do	Parque	Piauí	e	dos	Correios	no	Dirceu,	Parque	
da	Cidadania,	Parque	das	Águas	da	zona	Norte,	além	da	conhecida	praças:	Saraiva,	Pedro	II,	Rio	Branco,	da	
Bandeira,	João	Luís	Ferreira,	da	Liberdade,	do	Liceu,	Da	Costa	e	Silva	e	Praça	do	Marquês.

3. POLÍTICA CULTURAL E ORÇAMENTO

A	Política	cultural	compreende	todas	as	metas,	prioridades	e	diretrizes	aplicadas	em	cultura,	motivadas	
por	decisões	políticas.	Estas	diretrizes	definirão	quais	serão	as	metas	e	quais	programas	ou	projetos	culturais	
serão	 executados	 através	 de	 dotações	 orçamentárias	 aprovadas	 em	 Leis	 Orçamentárias	 (LOA’s),	 Leis	 de	
Diretrizes	Orçamentárias	(LDO)	e	Planos	Plurianuais	(PPA’s).

As	 LOA’s,	 as	 LDO’s	 e	 os	 PPA’s	 são	 instrumentos	 governamentais	 essenciais	 à	 organização	 e	 à	
administração	do	orçamento	público.	As	LOA’s	são	instrumentos	orçamentários	que	autorizam	o	cumprimento	
de	despesas	e	receitas	para	o	exercício	financeiro	de	cada	ano.	Por	sua	vez,	as	LDO’s	estabelecem	as	metas	
e	prioridades	para	cada	exercício	financeiro	anual.	Por	último,	os	PPA’s	estabelecem	um	plano	de	médio	de	
quatro	anos,	a	partir	do	segundo	ano	de	cada	mandato	executivo.	Daí,	a	importância	de	se	ter	consciência	
da	Política	Cultural	justamente	para	garantir	dotações	orçamentárias	suficientes	ao	cumprimento	de	metas,	
prioridades	 e	 diretrizes	 voltadas	 à	 Cultura	 e,	 assim,	 fomentar	 as	 atividades	 artísticas	 em	 benefício	 dos	
teresinenses.

É	necessário	conhecer	o	cenário	orçamentário	para	Cultura.	Para	isto,	será	apresentado	os	últimos	
cinco	anos	de	dotações	orçamentárias	previstas	e	aplicadas	na	cultura.	

Quadro	01:	LOA’s	no	período	de	2016	a	2020	para	a	cultura	em	Teresina.

LOA Dotações	orçamentárias

2016 18.688.097

2017 14.494.681

2018 14.507.000
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2019 15.300.000

2020 18.624.000

Pode-se	 averiguar	 facilmente	 a	 oscilação	 das	 dotações	 orçamentárias.	 Isto,	 talvez,	 provocou	
dificuldades	no	Gestor	de	FMCMC	na	execução	de	Programas	e	Projetos	culturais	definidos	em	LDO’s	e	PPA’s	
2017-2021.

Nota-se	 no	Quadro	 01	 a	 perda	 de	 receitas	 no	 ano	 de	 2017.	 Vamos	 considerar	 a	 recuperação	 de	
receitas	por	meio	de	correção	monetária	a	partir	de	2017.	Será	usado	o	indexador	IGP-M	(Índice	Geral	de	
Preços-Mercado)	devido	aos	custos	de	eventos.	Por	exemplo,	a	manutenção	de	um	teatro	envolve	vários	
equipamentos	e	materiais	a	preços	de	mercado.

Quadro	02-	Dotações	orçamentárias	no	período	de	2016-2020.

LOA Dotações	orçamentárias Dotações	orçamentárias	com	
correção	monetária

2016[2] 18.688.097 18.688.097

2017[3] 14.494.681 14.494.681

2018[4] 14.507.000 14.527.056,32

2019[5] 15.331.000 15.625.721.321,45

2020[6] 18.624.000 16.849.688.760,22

Ao	se	aplicar	a	correção	monetária	tem-se	a	impressão	de	que	as	receitas	da	Política	de	Cultura	foram	
recuperadas.	Por	exemplo,	ao	comparamos	a	dotação	orçamentária	de	2018	com	o	valor	corrigido	na	coluna	
do	lado.	Contudo,	se	aplicarmos	a	correção	monetária	a	partir	de	2016,	verifica-se	a	acentuada	perda	de	
receitas.	Observe	a	tabela	abaixo:

Quadro	 03-	 Dotações	 orçamentárias	 no	 período	 de	 2016-2020	 comparada	 com	 as	 dotações	
orçamentárias	atualizadas	segundo	o	IGP-M	na	calculadora	do	cidadão.

LOA Dotações	orçamentárias Dotações	orçamentárias	com	
correção	monetária

2016 18.688.097 18.688.097

2017 14.494.681 20.160.107,94

2018 14.507.000 20.205.137,56

2019 15.331.000 21.733.229,89

2020 18.624.000 23.435.600,31

Isto	 prejudicará	 a	 gestão	 da	 Cultura	 no	 cumprimento	 de	 metas	 definidas	 em	 LDO,	 inclusive	 as	
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prioridades	estabelecidas	no	PPA	bem	como	os	programas	e	projetos	culturais	em	andamento.	No	máximo,	
os	 atuais	 programas	 e	 projetos	 serão	mantidos	 em	menor	 escala	 comparada	 aos	 anos	 anteriores.	 Basta	
observar	a	tabela	02.

PROPOSTAS PARA A CULTURA DO BEM VIVER EM TERESINA

1. 	Assegurar	a	atualização	monetária	de	dotações	orçamentárias	para	Política	Cultural	nas	LOA’s;
2. Consolidar	o	Calendário	Cultural	Teresinense	no	PPA;
3. Assegurar	créditos	suplementares	aos	programas	e	projetos	culturais	com	dotações	orçamentárias	

insuficientes;	
4. Integrar	o	Calendário	Cultural	Teresinense	ao	Calendário	Nacional;
5. Criar	novos	programas	e	projetos	culturais;
6. Apresentar	em	2021	plano	de	Cultura	com	as	futuras	diretrizes,	metas	e	prioridades	as	LDO’s	e	o	

PPA	de	2022;
7. Promover	autonomia	no	Conselho	Municipal	de	Cultura;

8. Criar	a	Secretaria	Municipal	e	Cultura	com	a	garantia	de	2%	do	orçamento	anual	para	essa	área;

9. Mapear	as	manifestações	culturais,	objetivando	conhecer,	valorizar	e	promover	as	diferentes	formas	
de	expressão	cultural	nos	diversos	territórios	que	compõe	a	cidade;

1. Incentivar	aos	fóruns	setoriais	organizados	pela	sociedade	civil,	nos	segmentos	da	Dança,	do	teatro,	
do	circo,	da	música,	das	artes	visuais,	do	audiovisual,	da	literatura,	do	patrimônio	material	e	natural	
e	do	patrimônio	imaterial,	no	intuito	que	os	mesmos	possam	participar	efetivamente	da	elaboração	
e	implementação	de	políticas	públicas	para	as	respectivas	áreas;

10. Valorizar	e	fomentar	as	manifestações	culturais	nos	espaços	rurais	da	capital,	com	ênfase	na	cultura	
popular	e	comunidades	tradicionais;	

11. DESCENTRALIZAÇÃO,	TRANSPARÊNCIA	e	DEMOCRATIZAÇÃO	da	GESTÃO	CULTURAL

12.	 Descentralização	da	Cultura	com	a	criação		de	órgãos	zonais	de	cultura	(Norte,	Sul,	Leste,	Sudeste,	Rural-
Norte/Leste	e	Rural	Sul/Sudeste);

13.	Publicação	de	Editais	públicos	de	fomento	a	cultura	para	diversas	áreas;

14.	Realização	de	Concurso	público	para	contração	de	Servidores	Públicos	de	Carreira	para	atuação	na	área	
da	cultura;	

15.	Construção	do	Orçamento	Popular	da	Cultura	com	a	participação	da	sociedade	civil,	da	classe	artística	e	
do	Conselho	Municipal	de	Política	Cultural.	

ORGANIZAÇÃO	E	VALORIZAÇÃO	DO	SISTEMA	MUNICIPAL	DE	CULTURA:	

16.	Ampliação	da	autonomia	do	Conselho	Municipal	de	Política	Cultural;	

17.		Criação	e	manutenção	do	Fundo	Municipal	de	Cultura;	

18.	Tornar	a	Lei	A.	Tito	Filho	(lei	de	incentivo	a	cultura)	fluxo	contínuo	para	submissão	de	projetos	por	parte	
dos	artistas	e	produtores	culturais;
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19.	Inserção	da	produção	artística	e	cultural	teresinense	no	cenário	nacional	e	promoção	de	intercâmbio	com	
grupos/coletivos/companhias/artistas	de	outros	estados	através	de	fóruns/festivais/cursos/seminários;

20.	Criação	da	Escola	Teresinense	de	Arte	e	Cultura	valorizando	os/as	fazedores	de	cultura,	os/as	mestres	da	
cultura	popular	e	todas	as	manifestações	artísticas	e	literárias	do	campo	e	da	cidade;		

21.	Criação	de	pontos	de	 cultura	 como	uma	política	de	valorização	de	praças	e	outros	 territórios	para	a	
promoção	de	atividades,	apresentações	e	oficinas	gratuitas	às	comunidades;	

22.	 Criação	 do	 programa	 “Residência	 Artística”	 e	 do	 “Bolsa-Artista”,	 como	 instrumentos	 de	 formação	 e	
garantia	do	custeio	de	artistas	independentes;	

23.	Criação	do	Vale-Cultura	como	garantia	de	acesso	da	população	mais	carente	a	espetáculos,	livros,	cinemas	
e	shows;	

24.	Criação	do	CineThe,	como	espaço	de	promoção	e	valorização	da	produção		audiovisual;

25.	Valorização	da	Arte-Educação	em	parceria	com	as	escolas	da	rede	municipal,	ONGs,	Coletivos,	Associações	
e	outras	instituições;

26.	Resgate	e	valorização	do	Carnaval	de	Teresina,	com	o	apoio	a	escolas	de	sambas	e	blocos	carnavalescos;

27.	Criação	de	Conferências	Populares	de	Cultura	e

28.	Estabelecimento	de	convênios	com	bancos	oficiais	a	fim	de	ampliar	o	valor	destinado	à	cultura	local	nos	
Editais	cujo	fim	seja	a	produção	cultural;

29.	Celebração	de	convênios	com	escolas	públicas	municipais	para	implementação	de	projetos	culturais	em	
comunidades	do	campo	e	da	cidade;

30.	Celebração	de	convênios	com	escolas	públicas	estaduais	para	implementação	de	projetos	culturais	em	
comunidades	do	campo	e	da	cidade;

31.	Implementação	de	política	pública	de	auxílio	permanente	para	artistas	populares	e	grupos	de	artes;

32.	Revisão	dos	critérios	colocados	nos	Editais	de	Cultura;

33.	Construção	de	bibliotecas	e	salas	de	leituras	em	bairros	e	localidades	rurais	de	Teresina;

34.	Disseminação,	através	de	projetos	de	leitura,	a	literatura	piauiense	e	nacional;

35.	Organização	dos	palcos	das	praças	para	apresentação	de	grupos	artísticos	locais;

36.	Criação	de	Casas	Populares	de	Cultura	em	bairros	e	localidades	de	Teresina;

37.	Realização	de	feiras	de	Artes	nas	periferias	de	Teresina	e	no	Território	rural;

38.	Resgate	da	Rádio	Cultura	para	a	produção	musical	local;

39.	Criação	do	Museu	de	Trabalhadoras	e	Trabalhadores	de	Teresina;

40.	Criação	do	Museu	dos	Povos	Originários	do	Piauí.
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VIVER BEM EM TERESINA

	 Habitar	é	mais	que	morar.	Implica	um	conjunto	de	condições	que	torna	possível	a	vida	em	determinado	
território.	Ter	moradia	é	uma	dessas	condições	e,	desde	a	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos,	está	
reconhecida	como	um	direito	humano		e	a	CF-88	o	reconheceu	como	direito	fundamental.	O	direito	à	moradia	
está	na	base	dos	princípios	da	dignidade	humana	e	é	obrigação	 comum	da	União,	 estados	e	municípios	
prover	 aos	 seus	 habitantes,	 estendendo-o	 a	 quem	 viver	 no	 seu	 território,	 assegurando	 boa	 localização,	
custo	compatível	com	a	renda	e	com	acesso	 facillitado,	segurança	de	posse	e	propriedade,	condições	de	
saneamento	básico	e	ambiental,	energia	elétrica,	provimento	de	serviços	como	escolas,	postos	de	saúde,	
cultura,	esporte	e	lazer,	transportes	coletivos,	com	garantia	de	territorialidade	e	outros.

	 No	 Brasil	 o	 déficit	 habitacional	 é	 quantitativo	 e	 qualitativo!	 Representa	 em	 torno	 de	 7	 milhões	
de	moradias.	Uma	das	 raízes	para	esse	problema	é	a	desigualdade	na	distribuição	 fundiária,	 ou	 seja,	na	
distribuição	do	uso	da	 terra,	 que	está	no	 centro	dos	principais	 conflitos	 relacionados	 à	moradia,	 pois	 as	
relações	econômicas	capitalistas	transformaram	a	terra	em	mercadoria,	acessada	apenas	por	quem	pode	
comprá-la,	desde	a	Lei	de	Terras	de	1850	como	preparatório	para	a	abolição	da	escravidão.	

	 Assim,	as	cidades	crescem	a	partir	da	separação	entre	ricos	e	pobres,	os	primeiros	protegidos,	em	
áreas	bem	dotadas,	com	o	suporte	dos	equipamentos	e	serviços	que	viabilizam	o	direito	à	cidade,	e	a	outra	
parte	no	abandono	das	periferias,	áreas	distantes,	insalubres	e	inseguras;	ou	seja,	na	não-cidade.	Na	zona	
rural	a	situação	é	ainda	mais	complexa,	pois	é	tratada	como	território	segregado,	uma	espécie	de	resíduo	
da	cidade	que	ora	serve	como	espaço	de	refúgio	de	quem	pode	manter	chácaras	ou	áreas	de	lazer	afastadas	
dos	 problemas	 dos	 centros	 urbanos,	 ora	 como	 espaço	 para	 estocagem	 de	 terra,	 ora,	 ainda,	 como	 lugar	
abandonado,	onde	não	vale	a	pena	fazer	investimentos	e	as	pessoas	pobres	que	ali	vivem	não	são	tratadas	
como	pertecentes	ao	município.

	 A	situação	da	moradia	em	Teresina	é	marcada	pelo	déficit	de	moradias	qualitativo	e	quantitativo,	
sendo	que	a	maior	parte	desse	déficit	é	formada	por	famílias	que	ganham	até	três	salários	mínimos	por	mês.	
Apesar	de	o	déficit	habitacional	em	Teresina	ser	inferior	ao	do	Piauí,	em	termos	relativos,	é	superior	ao	do	
Nordeste	e	ao	do	Brasil”4.

 	De	acordo	com	diagnóstico	do	Plano	Local	de	Habitação	de	Interesse	Social	(PLHIS),	há	na	cidade	
um	déficit	de	55.305	domicílios5.	Essa	demanda	é	 também	qualitativa,	pois,	por	 falta	de	opção,	há	casas	
habitadas	por	mais	de	uma	família,	e	muitos	casos	em	que	grande	parte	da	renda	familiar	está	comprometida	
com	aluguel;	além	da	situação	das	áreas	de	ocupação,	onde	a	vida	é	marcada	por	 forte	 insegurança,	em	
todos	os	aspecto.	Apesar	disso,	para	parte	considerável	da	população	o	que	resta	é	a	auto-construção	em	
áreas	ocupadas,	situação	que	também	vem	gerando	processos	de	organização	com	o	debate	sobre	o	Direito	

         4  Disponível em: https://www.meionorte.com/blogs/efremribeiro/deficit-habitacional-no-pi-e-de-129-038-
moradias-e-de-the-32-243-329661. Acesso em: 25 agosto 2020.
         5  Disponível em: https://www.meionorte.com/noticias/deficit-habitacional-de-teresina-chega-a-55-mil-moradias-diz-
secretaria-165353. Acesso: agosto/2020.
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à	Cidade	e	a	Reforma	Urbana.

	 O	 PLHIS	 projetou	 uma	 intervenção	 nesta	 realidade,	 considerando	 o	 crescimento	 populacional	 de	
1,3%	ao	ano,	com	ações	previstas	para	o	período	de	2013	a	2026,	tendo	os	seguintes	referenciais	para	a	
construção	de	moradias:	de	2013	a	2015:	15.083	moradias;	de	2016	a	2018:	15.083	moradias;	2019	a	2021:	
15.083	moradias;	2022	a	2023:	10.056.	De	acordo	com	os	Relatórios	de	Gestão	da	PMT,	no	período	de	2013	
a	2019	foram	entregues	apenas	1.799	unidades	habitacionais,	representando	apenas	3,25%	do	previsto	no	
Plano.

	 De	 acordo	 com	 o	 mesmo	 documento,	 em	 2016,	 em	 Teresina	 existiam	 111	 áreas	 de	 ocupações,	
classificadas	como	aglomerados	subnormais,	com	uma	população	de	130.518	pessoas,	vivendo	em	34.796	
domicílios;	sendo	que	a	maior	parte	se	encontrava	nas	zonas	sul	e	leste	da	cidade.	Porém	esses	dados	não	
são	precisos,	pois	em	uma	das	Teses	que	integrou	o	diagnóstico	para	a	construção	do	Plano,	estimou-se	que	
existia,	à	época,	50	mil	famílias	morando	de	forma	não	regularizada,	em	aproximadamente	200	áreas.

 Na	Zona	Rural,	foi	estimado	que	havia	cerca	de	83	imóveis	pertencentes	a	Prefeitura	Municipal	de	
Teresina	(PMT)	e	ou	a	agente	particular	em	situação	não	regularizada	formalmente.

													OCUPAÇÕES	EM	TERESINA	(DADOS	DE	2016)

Região nº de ocupações nº de domicílios
Centro norte 25 7.756

Leste 32 10.906
Sul 33 11.635

Sudeste 21 4.499
TOTAL 111 34.796

(SEMPLAN,	2016)

	 O	que	se	pode	dizer	diante	desse	quadro	é	que	o	déficit	habitacional	exige	investimentos	públicos	
condizentes	com	os	propósitos	de	sua	superação.	No	contexto	do	governo	Lula,	Teresina	foi	atendida	com	
investimentos	significativos	do	Programa	Minha	Casa	Minha	Vida	(PMCMV),	na	ordem	de	R$	1.038.580.774,66,	
no	período	de	2008	e	2012	(LIMA;	PASSOS,	2017)6.	Pelo	programa	foram	construídos	28	empreendimentos	
habitacionais	com	18.269	unidades	voltadas	para	a	população	que	possuía	rendimentos	de	até	3	salários	
mínimos,	como	podemos	observar,	a	maior	quantidade	foi	construída	fora	da	faixa	onde	há	maior	necessidade.

	 Vale	ressaltar	que	a	PMCMV	não	correspondeu	ao	que	reivindicavam	os	movimentos	de	moradia,	
ou	seja:	atacar	a	combate	a	especulação,	promover	a	construção	em	regime	de	mutirão	e	auto-construção,	
promover	uma	dinâmica	de	produção	de	moradias	integrada	às	áreas	de	serviço	e	de	trabalho,	ao	transporte,	
ao	lazer,	esporte	e	outras	dimensões	da	vida	no	município.	Além	disso,	houve	importante	beneficiamento	do	
setor	imobiliário,	sem	falar	no	endividamento	projetado	às	famílias	de	baixa	renda	pois	que	permaneceram	
sem	acesso	a	trabalho,	emprego	e	renda.

	 De	 acordo	 com	 Silva	 (2017)7,	 antes	 do	 PMCMV,	 foram	 feitos	 outros	 investimentos	 de	 vulto	 pela	

        6  LIMA, Antônia Jesuíta de; PASSOS, Talita Kelly de Sousa. O Trabalho Social em Programas Habitacionais: o Programa 
Minha Casa Minha Vida em Teresina. Revista FSA. Teresina. v. 14. n. 3. p. 210-235. maio/jun., 2017.
         7  SILVA, Gracielly Portela da. Expansão do espaço urbano recente de Teresina (PI): uma análise do setor 
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Companhia	de	Habitação	do	Piauí	(COHAB-PI),	à	época,	representante	local	da	política	habitacional	do	Banco	
Nacional	de	Habitação	(BNH).	A	partir	de	1966	foram	construídos	os	conjuntos	habitacionais	Tabuleta,	São	
Raimundo,	Primavera	I,	Monte	Castelo	e	Parque	Piauí,	com	2.950	unidades	habitacionais.	Na	década	de	1970	
houve	a	construção	do	conjunto	Dirceu	I,	com	3.040	unidades.	Na	década	de	1980,	na	zona	sul,	os	conjuntos	
Promorar-Angelim	I,	com	4.696	unidades	e	Morada	Nova	I,	II	e	III,	com	2.172	unidades.	Entre	1970	e	1990	
foram	construídas	37.953	unidades	habitacionais.	

	 Lima	 (2019)8	 chama	 atenção	 para	 um	 fenômeno	 recente,	 o	 dos	 condomínios	 ou	 loteamentos	 de	
casas,	fechados,	como	separação	da	cidade.	Até	2014	havia	68	condomínios:	Aldebaran	Ville,	com	500	lotes,	
Terras	Alphaville	Teresina,	com	1.075	lotes,	e	Fazenda	Real	Residence,	com	800	lotes,	todos	na	região	leste,	o	
Alphaville	Teresina,	com	757	lotes,	na	região	sudeste,	e	o	Condomínio	Bella	Codipi,	com	176	lotes.

	 Outra	 situação,	 segundo	 Lima	e	Viana	 (2019)9,	 predominado	 a	 partir	 de	 2015,	 é	 a	 construção	de	
apartamentos:	dos	11	empreendimentos	entregues,	desde	então,	apenas	o	Residencial	Edgar	Gayoso	não	é	
de	apartamento.	Destacam	também	que	essa	forma	de	habitação	aumentou	o	custo	da	moradia,	pois	nos	
casos	analisados	o	valor	do	condômino	era	superior	ao	valor	da	prestação;	registrando	a	insatisfação	dos(as)	
moradores(as)	 do	Residencial	 Bosque	 Sul,	 entregue	 em	2016,	 em	que	o	 valor	 do	 condomínio	 era	 de	R$	
176,00,	enquanto	o	valor	da	prestação	era	de	R$	83,00.

	 Apesar	dos	planejamentos,	dos	planos	e	da	base	legal	existente,	os	problemas	são	enfrentados	em	
ritmo	muito	inferior,	se	comparado	à	necessidade	dos	sem-teto,	aos	objetivos	traçados	e	aos	instrumentos	
disponíveis	na	base	legal.	Um	desses	instrumentos,	previsto	no	Estatuto	da	Cidade,	é	o	que	permite	a	criação	
de	Zonas	Especiais	de	Interesse	Social	(ZEIS).	Em	Teresina,	há	os	casos	das	vilas	Nova	Brasília	(2007),	Parque	
Brasil	(2008),	Árvores	Verdes	(2008),	Embrapa	(2012),	Real	Copagre	(2012)	e	Jerusalém	(2012).	No	entanto,	
para	cada	nova	ocupação	ou	assentamento	de	interesse	social,	há	uma	nova	lei	de	criação	de	ZEIS.	Ou	seja,	
não	 há	 previsão	 ou	 reserva	 de	 áreas	 futuras	 para	 esse	 tipo	 de	 assentamento,	 sendo,	 apenas,	 reguladas	
aquelas	já	existentes	no	contexto	urbano	de	Teresina,	explicitando	a	falta	de	uma	politica	de	moradia	que	
atenda	aos	problemas	mais	 graves	e	permita	estancar	a	especulação	 imobiliária	 e	 falta	de	moradia	para	
famílias	de	baixa	renda	e	sem	renda,	tratada	como	direito.

Proposta para a ação:

Orientação geral para a politica de Habitação e moradia:	a)	promover	a	função	social	da	propriedade;	b)	
sobretaxar	grandes	propriedades	privadas,	imóveis	abandonados	ou	especulativos,	forçando	a	urbanização	
de	terrenos	ociosos;	c)	cobrar	a	dívida	ativa	por	meio	da	dação	de	imóveis;	d)	combater	os	crimes	ambientais;	
e)	envidar	esforços	para	impedir	despejos	forçados,	fazendo	valer	o	direito	inalienável	à	moradia	e;	f)	orientar	
e	planejar	o	crescimento	das	cidades	em	favor	das	maiorias	e	da	qualidade	de	vida	dos	cidadãos	e	cidadãs.	g)	
Construir	politica	de	habitação	que	integre	moradia,	meio	ambiente	e	desenvolvimento	integrado.

Objetivos:	

1. Promover	 a	 distribuição	 dos	 recursos	 de	modo	 equitativo,	 a	 partir	 do	 princípio	 da	 justiça	 tributária,	

habitacional. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Piauí, 2017. 
8  LIMA, Silvia Maria Santana Andrade. Desafios do planejamento urbano na expansão das cidades: entre 
planos e realidade. In: urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana vol.11  Curitiba  2019  Epub Sep 12, 2019.
9  LIMA, Vânia Vieira. VIANA, Bartira Araújo da Silva. Dinâmica da politica habitacional brasileira em 
Teresina. In: Interessado - Revista de Geografia e Interdisciplinaridade. Grajaú/MA v. 5, n. 17 p. 01-22 maio/ago. 
2019.
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combatendo	a	 segregação	 socioespacial,	 assegurando	a	qualidade	urbana	para	 todas	 as	 pessoas	 e	 a	
defesa	do	espaço	público	e	dos	bens	comuns.	

2. Integrar	 a	 inteligência	 local	 dos(as)	 técnicos(as)	 e	 especialistas	 das	 universidades	 e	 Instituições	 de	
Ensino	Superior	e	Entidades	de	Classe	aos	processos	de	planejamento	municipal,	assegurando	a	ampla	
participação	popular	ao	longo	de	todo	o	processo.	

3. Assegurar	 recursos	 do	 tesouro	 para	 construção	 de	 moradias	 voltadas	 às	 famílias	 em	 situação	 de	
vulnerabilidade	social	e	econômica;

4. Promover	políticas	que	visem	o	controle	dos	preços	de	aluguel	e	do	solo	urbano,	através	da	revisão	da	
planta	de	valores	da	cidade;	

5. Promover	política	de	financiamento	à	reforma	de	moradias	 inadequadas,	com	a	criação	do	Banco	de	
materiais	de	construção;	

6. Promover	apoio	à	construção	de	moradias	e	de	regularização	fundiária	e	de	segurança	da	posse,	através	
da	criação	de	centros	de	assistência	técnica	e	apoio	comunitário	nas	regiões,	em	parceria	com	entidades	
de	classe,	núcleos	de	práticas	jurídicas	e	de	laboratórios	e	núcleos	de	estudos	dos	cursos	de	engenharia,	
arquitetura	e	urbanismo.

7. Fortalecer	práticas	de	mutirões,	fomentando	o	cooperativismo,	a	economia	solidária	e	novas	formas	de	
propriedade	comunitária;

8. Instituir	as	Zonas	Especiais	de	Interesse	Sociais,	em	territórios	ocupados	para	fins	de	moradia,	visando	a	
desapropriação	por	interesse	social,	utilizando	para	o	pagamento	títulos	da	dívida	publica;

9. Instituir	o	Cadastro	de	Sem	Teto	de	Teresina.

10. Promover	programa	de	construção	de	cisternas	residenciais	para	coletar	água	da	chuva,	diminuindo	os	
problemas	de	alagamentos	e	reservando	água	para	necessidades	domésticas;

11. Incentivar	práticas	de	quintais	produtivos,	sob	orientação	do	princípio	do	bem	viver	e	da	agroecologia,	
assegurando	assistência	técnica		e	participação	da	PMT	no	pagamento	da	conta	de	água;

12. Promover	programa	de	incentivo	a	construção	de	Teto	Verde,	como	melhoria	nas	condições	térmicas,	
retenção	e	de	produção	de	hortaliças;

13. Rediscutir,	 com	 ampla	 participação	 popular	 e	 social	 a	 ordenação	 territorial,	 visando	 a	 superação	 da	
sagração	espacial,	diminuição	das	distancias	e	condições	de	acesso	à	serviços	públicos	e	ambientes	de	
trabalho.
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4. ASSISTÊNCIA SOCIAL

O	Partido	Socialismo	e	Liberdade	–	PSOL	entende	a	assistência	social	como	direito	e	não	como	caridade,	
filantropia,	benevolência	do	governante	bonzinho.	Em	território	nacional,	foram	necessários	esforços	e	lutas	
históricas	para	que	esse	direito	estivesse	garantido	na	carta	magna	de	1988.

Revisando	 nossa	 história,	 constatamos	 que	 nosso	 país	 desde	 o	 processo	 de	 colonização	 pelos	
portugueses,	 sofreu	 com	 o	 fenômeno	 da	 desigualdade	 social,	 que	 nos	 primórdios	 era	 amparada	 pelas	
instituições	de	caridade	da	Igreja	Católica.	Ficava	a	cabo	da	Igreja	à	assistência	aos	marginalizados,	aos	pobres.	
O	poder	público,	junto	com	as	instituições	religiosas,	praticava	o	famoso	clientelismo	e	assistencialismo.	A	
culpa	pela	pobreza	era	transferida	ao	indivíduo	que	não	queria	trabalhar,	em	vez	de	ser	entendida	como	um	
fenômeno	proveniente	de	um	sistema	que	provocava	desigualdades.	Até	o	início	do	século	XVIII,	prevaleceu-
se	no	Brasil,	a	assistência	pela	esmola.

Com	a	chegada	dos	governos	de	Vargas,	juntamente	com	o	processo	de	industrialização	do	país,	o	
Estado	começa	a	dar	suas	primeiras	intervenções	em	diversas	áreas,	com	a	intenção	de	propiciar	as	condições	
para	a	entrada	do	capitalismo	em	território	nacional.	Com	 isso,	houve	uma	maior	 intervenção	e	ação	do	
Estado	na	área	social.	É	nesse	período	que	Getúlio	Vargas	cria	o	Ministério	do	Trabalho,	Indústria	e	Comércio;	
a	CLT	–	consolidação	das	Leis	do	Trabalho;	o	Conselho	Nacional	de	Serviço	Social.	Também	podemos	ver	os	
primeiros	rabiscos	de	uma	política	de	assistência	social,	muito	restrita	àqueles	indivíduos	que	não	podiam	
garantir	sua	sobrevivência,	o	governo	da	época	criou	a	LBA	–	Legião	Brasileira	de	Assistência,	uma	instituição	
que	pregava		o	voluntariado	e	um	paradigma	de	assistência	ainda	baseado	na	meritocracia	e	na	caridade.

O	que	Getúlio	Vargas	fez	foi	administrar	instituições	filantrópicas,	propiciar	uma	regulamentação	das	
instituições	privadas	voltadas	para	o	tratamento	da	pobreza,	mas	sem	nenhum	compromisso	real	com	esse	
problema	e	sem	conceber	à	assistência	social	como	um	direito.

Na	 época	 da	 Ditadura	Militar	 (1964	 –	 1985),	 os	 governos	 daquele	 tempo,	 queriam	 a	 todo	 custo	
acentuar	o	crescimento	econômico	e	legitimar	um	regime	que	era	altamente	opressor.	Para	que	houvesse	a	
legitimação	do	proposto,	foram	criados	benefícios	assistenciais	e	programas	nacionais	no	setor	social,	com	
a	institucionalização	da	assistência	social	no	âmbito	federal.	Apesar	dos	avanços,	as	ações	no	regime	militar	
eram	pontuais,	focalizadas,	e	centradas	na	zona	urbana	das	grandes	capitais.

Foi	graças	a	pressão	popular	que	nosso	país	passou	por	um	processo	de	redemocratização,	com	a	força	
da	união	coletiva,	dos	sindicatos,	dos	movimentos	sociais,	que	conseguimos	pôr	fim	à	uma	época	tão	sombria	
da	nossa	história.	A	Constituição	Federal	de	1988	é	um	documento	gestado	graças	a	luta	dos	trabalhadores	e	
trabalhadoras	brasileiros.	É	nela	que	a	assistência	social	é	reconhecida	como	política	pública	universalizada,	
fazendo	parte	do	tripé	da	Seguridade	Social,	juntamente	com	a	política	de	Saúde	e	Previdência	Social,	bem	
como	a	proteção	social	passou	a	ser	dever	do	Estado	e	direito	dos	cidadãos.

O	 que	 anteriormente	 era	 visto	 como	 um	 problema	 individual,	 do	 pobre,	 agora	 é	 visto	 como	 um	
problema	coletivo	que	tem	que	ser	combatido	pelo	poder	público.	
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Sob	a	justificativa	de	regulamentar	o	direito	social	à	assistência	social,	outra	batalha	foi	enfrentada	
para	a	criação	da	LOAS	–	Lei	Orgânica	da	Assistência	Social	(1993),	que	garante	uma	gestão	e	controle	da	
assistência	social	de	forma	descentralizada	e	participativa.	Observa-se	que	é	a	partir	dos	anos	de	1990	que	
políticas	 são	 implementadas	 com	o	 intuito	 de	minimizar	 o	 fosso	 da	 desigualdade	 social	 no	 Brasil.	 Outra	
vitória	foi	em	2003,	com	a	implantação	do	SUAS	–	Sistema	Único	de	Assistência	Social.

Apesar	 dos	 esforços	 diários	 da	 classe	 trabalhadora,	 a	 política	 de	 assistência	 social	 nos	 últimos	
tempos,	vem	sofrendo	abalos	devido	às	políticas	neoliberais	que	vem	sendo	implantadas	em	toda	a	América	
Latina.	O	Brasil	pouco	vivenciou	um	período	de	Bem	–	Estar	Social.	Nas	últimas	eleições,	se	elevou	ao	poder	
representantes	da	extrema	direita,	tanto	em	nível	federal,	estadual,	como	municipal	que	tem	em	suas	agendas	
políticas	o	objetivo	de	enfraquecer	a	proteção	social,	realizar	profundas	reformas	que	atacam	frontalmente	
os	direitos	da	classe	trabalhadora.

Nosso	município,	Teresina	–	PI,	é	administrado	há	mais	de	35	anos	pelo	mesmo	grupo	político.	O	atual	
prefeito	Firmino	Filho,	que	esteve	neste	posto	por	16	anos,		tem	a	Secretaria	municipal	de	assistência	social	–	
SEMCASPI	como	a	instituição	que	executa	a	política	municipal	de	assistência	social.	E	por	meio	da	SEMCASPI	
mantém	uma	política	que	ataca	a	população	através	da	guarda	municipal,	que	faz	parte	da	instituição	e	que	
o	serviço	social	tem	como	tarefa	ameaçar	a	população	vítima	de	política	eugenista	que	desterritorializa	e	
mantém	a	mesma	centralidade	de	poder	na	elite	teresinense	com	o	reforço	da	velha	política	de	clientelismo	
e	assistencialismo	fragmentado.	A	secretaria	serve	como	local	para	contratação	de	terceirizados	que	trocam	
os	cargos	por	votos,	 servindo	de	cabide	de	emprego	para	manutenção	do	poder	onde	sempre	esteve.	A	
manutenção	do	poder	por	mais	de	35	anos	é	feito	com	a	cooptação	de	lideranças	comunitárias	de	bairros	
populares	em	troca	de	favores,	o	que	precisa	ser	enfrentado	e	denunciado.

Além	do	que	já	foi	indicado,	na	última	gestão	da	PMT,	o	prefeito	colocou	como	secretário	da	SEMCASPI	
um	 parente	 seu,	 que	 é	 delegado	 de	 polícia	 que	 fez	 a	 assistência	 social	 assumir	 as	 feições	 de	 violência,	
considerando	que	a	guarda	municipal	é	o	seu	foco!	A	guarda	é	armada	e	atua	nos	bairros	populares	no	ataque	
à	juventude	negra!	E	a	assistência	social	atua	como	ameaça	a	famílias	que	estão	sendo	desterritorializadas	
pelo	programa	lagoas	do	norte!

Se	formos	analisar	a	política	de	assistência	social	do	município	de	forma	superficial,	podemos	correr	
o	 risco	de	 afirmar	que	ela	 está	dentro	da	 legalidade,	 podemos	dizer	que	o	município	 entrega	uma	 rede	
de	 serviços	 assistenciais	 à	 população.	 Entretanto,	 se	 formos	 adentrar	 à	 realidade,	 teremos	 uma	 outra	
percepção.	 Licitações	duvidosas,	 uma	 rede	de	pessoas	 ligadas	 ao	prefeito	 e	 seus	 familiares	que	ocupam	
cargos	que	deveriam	ser	destinados	à	concurso	público,	equipamentos	e	serviços	defasados,	profissionais	
que	se	submetem	à	péssimas	condições	de	trabalho,	ou	seja,	o	SUAS	ainda	são	se	efetivou	plenamente	no	
nosso	município.

O	Psol	–	Partido	Socialismo	e	Liberdade	vem	a	público	dizer	que	a	Secretaria	Municipal	de	Assistência	
Social	de	Teresina,	(SEMCASPI),	é	um	órgão	que	deve	tratar	dos	interesses	coletivos,	que	deve	prezar	por	uma	
gestão	transparente	da	política	de	assistência	social,	abandonando	velhas	práticas	politiqueiras.	O	município	
de	Teresina	tem	que	se	comprometer	com	os	menos	favorecidos	não	em	troca	de	favores	políticos,	tem	que	
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tomar	essa	responsabilidade	para	si	e	não	jogar	esse	encargo	para	o	Terceiro	Setor	ou	para	a	sociedade	que	
já	paga	tantos	tributos.	Também	não	podemos	admitir	que	dentro	da	nossa	secretaria	de	assistência	social	
tenha	uma	guarda	civil	municipal	que	oprime	a	população	negra,	que	distrata	as	pessoas	em	situação	de	rua,	
que	sirva	como	instrumento	para	limpar	das	ruas	aquilo	e	aqueles	que	não	podem	ser	vistos,	percebidos,	que	
são	as	pessoas	empobrecidas	pela	elite	e	pelo	Estado.

Observando	 as	 carências	 na	política	de	 assistência	 social	municipal	 de	 Teresina,	 apresentamos	 as	
seguintes	propostas:

	 1.	Realizar	concurso	público	para	a	ocupação	de	vagas	na	SEMCASPI	(Secretaria	Municipal	que	cuida	
da	Assistência	em	âmbito	municipal),	bem	como	as	demais	vagas	nos	CRAS,	CREAS	e	das	outras	instituições	
ligadas	à	citada	secretaria,	evitando	assim	a	terceirização	e	o	apadrinhamento;
	 2.	Valorizar	o	servidor	público	da	assistência	social,	dando-lhe	melhores	condições	de	trabalho	e	um	
salário	digno;
	 3.	Fortalecer	e	implementar,	por	meio	da	Secretaria	de	Assistência	Social	do	município,	um	Programa	
Permanente	da	Assistência	Social,	que	garanta	a	integração	das	duas	redes	de	proteção,	a	Proteção	Básica	e	
a	Proteção	Especial	(Média	e	Alta	Complexidade);
	 4.	 Implementar	 a	 modalidade	 volante	 de	 CRAS,	 para	 atender	 às	 populações	 periféricas	 que	 vão	
surgindo	no	entorno	da	capital	e	que	não	tem	condições	de	se	deslocar;	
	 5.	 Desenvolver	 um	 trabalho	 articulado	 e	 em	 rede	 com	 as	 outras	 secretarias,	 Saúde,	 Habitação,	
Trabalho,	Transporte,	Educação	e	Cultura;
	 6.	Garantir	a	prevalência	do	município	na	condução	da	política	pública,	executando	diretamente	os	
serviços,	dando	total	responsabilidade	estatal;
	 7.	Investir	na	capacitação	permanente	dos	funcionários	diretos	e	indiretos;
	 8.	 Fortalecer	 o	 Conselho	Municipal	 de	 Assistência	 Social,	 lhe	 garantindo	 autonomia,	 escolhas	 de	
representantes	que	realmente	provenham	do	povo	e	não	representantes	amigos	e	cabo	eleitoral	do	prefeito;
	 9.	Consolidar	os	Conselhos	Tutelares,	garantindo	recursos	humanos	qualificados	e	estrutura	física	de	
qualidade;
	 10.	Revitalizar	os	Serviços	de	Convivência	e	Fortalecimento	de	Vínculos	ofertados	nos	CRAS	da	cidade;
	 11.	Trabalhar	em	conjunto	com	o	governo	federal	para	a	erradicação	do	trabalho	infantil,	intensificando	
ações	e	campanhas	do	PETI	–	Programa	de	Enfrentamento	a	Situação	de	Trabalho	Infantil;
	 12.	Revisar	a	política	municipal	de	assistência	à	população	de	rua,	adaptando-a	às	reais	necessidades	
e	particularidades	da	população	de	rua	própria	de	Teresina;
	 13.	Ampliar	os	Centro	de	Acolhida	à	população	de	rua,	realizando	as	devidas	adaptações	respeitando	
as	particularidades	de	nosso	território	e	da	nossa	gente;
	 14.	Capacitar	as	equipes	dos	CRAS	e	dos	CREAS	para	realizar	um	atendimento	adequado	e	humanizado	
às	mulheres,	aos	idosos,	às	crianças,	aos	negros,	à	população	LGBTQIA+,	à	população	quilombola	e	de	terreiro	
e	ao	povo	cigano;
	 15.	Separar	a	guarda	municipal	da	assistência	social,	considerando	que	a	forma	de	atuação	da	guarda	
municipal	em	Teresina	é	o	oposto	que	deve	ser	a	assistência	social.
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 5. MOBILIDADE, TRANSPORTE E TRÂNSITO

A	 cidade	 que	 nasceu	 como	 primeira	 capital	 planejada	 do	 Brasil	 buscou	 além	 do	 planejamento	 a	
implantação	de	um	novo	modelo	de	urbanismo.	As	largas	ruas	da	nova	capital	do	Piauí,	desenharam	uma	
cidade	que	ensaiava	um	novo	modelo	de	urbanização	e	 já	 se	previa	que	 iria	acomodar	o	maior	 símbolo	
da	 cidade	moderna:	o	 carro.	De	1852	para	os	dias	 atuais	 comprova-se	que	os	planos	deram	certo.	Hoje	
Teresina	é	a	capital	do	Nordeste	com	o	maior	índice	de	motorização,	em	situação	mais	agravada	que	grandes	
metrópoles	como	Fortaleza,	Recife	e	Salvador.	

Fonte:	com	dados	do	DENATRAN	e	IBGE	

Desde	2010,	Teresina	chegou	não	só	ao	topo	da	lista	de	capital	mais	motorizada	do	Nordeste,	mas	
também	ao	1º	 lugar	entre	as	 capitais	brasileiras	 com	o	maior	 índice	de	motocicletas	 -	a	moto	se	 tornou	
uma	alternativa	de	sobrevivência	aos	teresinenses	(de	acordo	com	dados	do	DENATRAN	e	IBGE).	Em	2019,	
alcançou-se	a	marca	de	500.000	mil	veículos	circulando	por	nossa	cidade,	significando	que	temos	1	veículo	
para	cada	1,8	habitantes.	A	última	década	foi	o	período	de	maior	aumento	da	dependência	dos	teresinenses	
pelo	transporte	individual,	resultado	de	um	longo	período	de	sucateamento	do	transporte	público,	redução	
do	espaço	de	pedestres	e	ciclista	e	altos	investimentos	em	infraestrutura	para	o	automóvel.	

A	 crise	 da	mobilidade	 urbana	 é	 uma	 realidade	 em	 todo	 o	 planeta,	 considerada	 um	 dos	 grandes	
desafios	do	século	XXI,	e	que	se	agrava	em	Teresina.	Em	nossa	cidade	a	desigualdade	da	mobilidade	urbana	
se	tornou	um	negócio,	onde	o	transporte	público	serve	ao	lucro	empresarial;	os	impostos	do	IPVA	gera	uma	
das	principais	fontes	de	tributos	e	a	arrecadação	em	multas	do	município	ter	chegado	ao	montante	de	19,4	
milhões	em	2017,	segundo	informações	da	Superintendência	Municipal	de	Transportes	e	Trânsito	-	STRANS.	
Em	que	esse	dinheiro	tem	sido	aplicado?	
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O	 último	 levantamento	 realizado	 pelo	 Prefeitura	 de	 Teresina	 em	 2006,	 apesar	 de	 bastante	
desatualizado,	mostra	que	mais	de	65%	das	viagens	da	população	de	Teresina	são	feitas	a	pé,	de	bicicleta	ou	
ônibus	coletivo.	Se	essa	é	uma	realidade	da	maioria	da	população	e	se	o	poder	público	está	ciente	disso,	por	
que	isso	não	se	reflete	em	política	pública	justa?	

Fonte:	Plano	Diretor	de	Transporte	e	Mobilidade	Urbana	de	Teresina,	2006.

A	atual	gestão	continua	gastando	a	maior	parte	dos	recursos	públicos	em	um	padrão	de	mobilidade	
urbana	que	continua	privilegiando	apenas	quem	possui	automóvel.	Uma	cidade	dependente	do	transporte	
motorizado	 e	 individualizado	 tem	 consequências	 drásticas	 para	 nossa	 sobrevivência	 como	 humanidade,	
gerando	graves	impactos	ambientais	e	sociais.	A	acessibilidade	é	a	principal	premissa	para	todo	e	qualquer	
projeto	de	cidade	e	política	de	mobilidade	urbana,	sendo	a	condição	principal	para	o	exercício	do	Direito	à	
Cidade	de	forma	igualitária.	

O	Estatuto	da	Pessoa	com	Deficiência	 (Lei	13146/2015)	garante	o	direito	de	 termos	cidades	onde	
se	respeite	as	diversidades	de	limitações,	sejam	as	limitações	físicas	como	deficiência	motora,	de	visão	ou	
obesidade;	as	 limitações	temporárias	de	uma	pessoa	com	carrinho	de	bebê	ou	criança	de	colo,	mulheres	
grávidas,	pessoas	em	cadeiras	de	rodas	ou	muletas;	e	a	proteção	aos	mais	frágeis,	em	especial,	crianças	e	
pessoas	idosas.	Em	Teresina,	aproximadamente	1/4	da	população	têm	algum	tipo	de	deficiência,	no	entanto	
esse	fato	não	se	reflete	em	ruas	minimamente	acessíveis,	excluindo	essa	parcela	da	população	do	seu	Direito	
à	Cidade.	

É	necessário	e	urgente	reverter	essa	lógica	de	mobilidade	urbana	que	tem	se	imposto	à	Teresina	e	
que	só	produz	destruição	e	desigualdade.	Nossa	cidade	já	foi	reconhecida	como	uma	cidade	em	que	se	podia	
andar	de	bicicleta,	por	exemplo,	assim	como	já	fomos	uma	Cidade	Verde,	e	temos	condições	de	retomar	uma	
cidade	mais	justa,	sustentável	e	igualitária.	Para	isso	apresentamos	as	seguintes	propostas	para	mobilidade	
urbana,	transporte	e	trânsito:

Pedestre
Caminhar	é	a	forma	mais	democrática	de	se	locomover	pela	cidade,	portanto	investir	em	infraestrutura	

para	pedestre	é	investir	em	justiça	social.	Uma	cidade	saudável	é	um	lugar	em	que	todas	as	pessoas	podem	



34

Teresina PI 2
020

sair	às	ruas	com	conforto	e	segurança,	tendo	a	calçada	como	a	principal	infraestrutura	de	mobilidade	para	a	
qualidade	de	vida	urbana.	O	direito	constitucional	de	ir	e	vir	é	garantido	através	de	uma	cidade	caminhável,	
principalmente,	ao	se	garantir	o	deslocamento	saudável	e	sem	constrangimentos	de	todas	as	pessoas,	em	
especial	aquelas	mais	vulneráveis.		

Desde	2014,	Teresina	tem	uma	Lei	das	Calçadas	(Lei	municipal	4522/2014)	que	só	existe	no	papel,	
sem	 nenhuma	 política	 pública	 instituída	 nestes	 6	 anos	 para	 fazer	 valer	 o	 que	 está	 na	 lei.	 Os	 dados	 do	
município	são	desatualizados	sobre	a	realidade	da	mobilidade	urbana	em	Teresina.	De	acordo	com	o	último	
levantamento	de	viagens	‘origem	-	destino’,	realizado	em	2007	no	Plano	Diretor	de	Transportes	e	Mobilidade	
Urbana,	a	maioria	dos	deslocamentos	realizados	em	Teresina	são	feitos	a	pé:	32,3%	do	total,	sendo	o	maior	
percentual.	Isso	significa	que	para	a	maioria	da	população	teresinense,	o	andar	a	pé	é	um	cotidiano	de	acesso	
ao	trabalho,	escola,	posto	de	saúde,	etc,	principalmente,	para	a	população	de	menor	renda.	

Uma	 cidade	 feita	 para	 pedestres	 é	 uma	 verdadeira	 cidade	 para	 pessoas,	 pois	 todos	 nós	 somos	
pedestres	em	algum	momento	do	dia	e	temos	direito	de	caminhar	pelo	lugar	que	escolhemos	para	viver.	

1.	Garantir	a	implementação	da	Lei	das	Calçadas	de	Teresina,	garantindo	recursos	públicos	para	implementação	
de	projetos	e	garantir	a	responsabilização	do	setor	privado;		
2.	Criação	do	programa	de	construção	e	recuperação	de	calçadas,	com	garantia	de	fundo	específico	para	
realização	de	obras	e	decisão	por	meio	do	Orçamento	Participativo;	
3.	Investimento	em	adaptação	e	criação	de	rotas	acessíveis	em	todos	os	bairros	da	cidade,	que	possibilite	o	
acesso	democrático	aos	principais	pontos	de	serviços;
4.	 Reformar	 e	 adaptar	 para	 acessibilidade,	 prioritariamente,	 as	 calçadas	 de	 todas	 as	 escolas,	 hospitais	 e	
postos	de	saúde,	parques	e	demais	serviços	públicos.

Bicicleta
A	bicicleta	é	considerada	o	veículo	do	século	XXI,	considerada	a	forma	de	locomoção	mais	sustentável	

do	planeta.	No	Piauí,	a	bicicleta	é	também	um	importante	instrumento	de	trabalho	e	é	símbolo	da	nossa	
identidade	nordestina.	Quando	no	êxodo	rural	(principalmente	na	década	de	1970)	a	população	que	chegava	
do	 interior	 na	 capital,	 trocou	 seu	 jumento	pela	 bicicleta,	 principal,	 aliada	para	o	 acesso	das	 excludentes	
periferias	ao	centro	da	cidade.	

Hoje	Teresina	é	uma	das	cidades	com	pior	infraestrutura	cicloviária	do	Brasil.	Nos	último	anos	essa	
situação	se	agravou	por	conta	da	 implantação	do	que	deveriam	ser	melhorias	no	transporte	público	 -	os	
corredores	de	ônibus	-	mas	que	acabaram	por	gerar	prejuízos	para	ciclistas	com	a	destruição	de	ciclovias	nas	
principais	avenidas	da	cidade,	como	exemplo	a	av.	Pres.	Kennedy,	av.	Miguel	Rosa	e	a	remoção	da	histórica	
ciclovia	da	av.	Duque	de	Caxias.	Ônibus	e	bicicleta	não	podem	disputar	espaço,	esses	dois	modais	precisam	
se	complementar	para	uma	maior	eficiência	no	deslocamento	da	população.	

	 Apesar	 de	 temos	 um	 Plano	 Diretor	 Cicloviário	 (2015),	 este	 não	 é	 respeitado	 pelo	 próprio	 poder	
público.	De	acordo	com	os	dados	do	Plano	Diretor	de	Transportes	e	Mobilidade	Urbana	(2007)	11,5%	dos	
deslocamentos	realizados	em	Teresina	são	feitos	de	bicicleta.	Sabemos	quem	são	as	pessoas	que	utilizam	a	
bicicleta	para	garantir	seu	Direito	à	Cidade:	a	maioria	é	de	homens	negros,	que	ganham	até	1	salário	mínimo,	
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utilizam	a	bicicleta	para	 chegar	ao	 trabalho	e	vivem	nas	periferias	da	 cidade.	Essa	população	precisa	 ser	
respeitada	e	deve	ser	protegida	no	trânsito.	

1.	Atualizar	e	implementar	um	novo	Plano	Diretor	Cicloviário	de	Teresina	e	implantar	o	projeto	“Quem	Pedala	
em	Teresina”,	tornando	nossa	cidade	uma	referência	em	ciclomobilidade;
2.	Implantar	aproximadamente	300	km	de	ciclovia,	ciclofaixas	e	ciclorrotas	nos	próximos	4	anos,	incluindo	a	
recuperação	das	ciclovias	das	av.	Kennedy,	Miguel	Rosa	e	Duque	de	Caxias;
3.	 Implantar	o	Plano	de	 Integração	Cicloviária	ao	Transporte	Coletivo,	possibilitando	desconto	para	quem	
utilizar	a	bicicleta	e	ônibus	em	seu	trajeto	diário;
4.	Criar	rotas	de	interligação	entre	os	bairros	e	o	Centro	da	cidade,	em	especial,	garantindo	a	mobilidade	de	
quem	mora	nas	periferias	por	meio	da	bicicleta;
5.	Implantar	sistema	de	empréstimo	de	bicicleta	em	Teresina,	por	meio	do	qual	qualquer	pessoa	terá	acesso	
a	bicicleta	para	realizar	seus	deslocamentos	diários;	
6.	Criar	o	programa	“Oficina	pra	quem	Pedala”,	capacitando,	melhorando	e	gerando	renda	para	uma	rede	de	
trabalhadores	de	oficinas	de	bicicleta	de	Teresina;
7.	Criar	plano	de	arborização	onde	houver	ciclovia.

Transporte Público
Nos	últimos	anos	o	número	de	usuários	do	 transporte	público	diminuiu	30%	desde	a	 licitação	do	

transporte	coletivo	em	2014.	Isso	é	reflexo	da	precarização	desse	serviço	essencial	que	foi	entregue	ao	lobby	
de	empresas	privadas	que	se	utilizam	desse	meio	com	fins	exclusivos	voltados	para	o	lucro	e	arrecadam	mais	
de	R$	12	milhões	por	mês.	Hoje	temos	umas	das	tarifas	mais	caras	do	país	e	o	ônibus	coletivo	se	tornou	a	
última	opção	para	a	população.

O	sistema	de	transporte	é	um	serviço	tão	essencial	que	é	através	dele	que	é	possível	se	acessar	aos	
demais	serviços	como	educação,	saúde	e	trabalho,	tanto	que,	desde	2015,	o	‘transporte’	foi	incluído	como	
direito	social	no	artigo	6º	da	Constituição	Federal.	Em	Teresina,	a	luta	pelo	transporte	público	é	histórica	e	
uma	das	pautas	prioritárias	para	o	movimento	estudantil	e	para	a	classe	trabalhadora.	

O	transporte	coletivo	de	Teresina	deixará	de	ser	um	mero	transportador	de	mão	de	obra	e	deve	se	
tornar	um	serviço	de	garantia	da	dignidade	e	dos	direitos	dos	teresinenses.	

1.	Construir	o	Plano	Diretor	de	Integração	Sustentável	do	Transporte	Coletivo,	possibilitando	a	integração	do	
ônibus	com	outros	modais	a	partir	de	uma	rede	de	infraestrutura	para	pedestres	e	ciclistas;
2.	Criar	um	fundo	público	de	subsídio	ao	transporte	público	com	o	qual	a	Prefeitura	Municipal	será	responsável	
pelo	 pagamento	 dos	motoristas	 e	 cobradores	 do	 transporte	 coletivo,	 garantindo	 condições	 de	 trabalho,	
dignidade	e	um	plano	de	carreira	a	esses	trabalhadores;
3.	Investir	na	implantação	e	recuperação	de	aproximadamente	100	km	de	corredores	de	ônibus	nos	próximos	
4	anos;	
4.	Reduzir	a	tarifa	do	transporte	público	de	Teresina	Instituir	o	Passe	Livre	Estudantil	e	ampliar	a	política	de	
gratuidade	para	pessoas	desempregadas	e	mães	chefe	de	família;
5.	Climatizar	todos	os	ônibus	de	Teresina.
6.	Garantir	controle	público	de	estacionamentos	para	evitar	a	destruição	de	prédios	históricos	com	cobrança	
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de	impostos	para	subsidiar	o	transporte	público.

Transporte, Trânsito 
Teresina	 tem	 um	 trânsito	 violento,	 sendo	 os	 acidentados	 do	 trânsito	 a	maioria	 dos	 pacientes	 na	

internação	nos	hospitais,	 principalmente,	 os	 jovens	 e	motociclistas.	 Segundo	 levantamento	do	DATASUS,	
o	Hospital	de	Urgência	de	Teresina	ficou	em	1º	lugar	no	ranking	nacional	como	o	que	mais	realiza	cirurgias	
de	fratura	de	face	com	osteossíntese,	reflexo	dessa	violência	nas	ruas,	que	é	a	principal	causa	de	morte	e	
invalidez	de	jovens	teresinenses.

São	 os	 trabalhadores	 e	 trabalhadoras	 as	maiores	 vítimas	 do	 tráfego	 diário	 nas	 ruas	 de	 Teresina,	
perdendo	sua	capacidade	de	trabalho	e	afetando	sua	saúde,	muitas	vezes	de	forma	definitiva.	Esse	modelo	
de	 cidade	 tem	 prejudicado,	 principalmente,	 a	 quem	 pertence	 à	 classe	 trabalhadora,	 que	 negada	 a	 um	
transporte	público	de	qualidade,	tem	a	motocicleta	com	alternativa	para	ter	Direito	à	Cidade.	

A	 STRANS	 -	 Superintendência	Municipal	 de	Transporte	e	 Trânsito	é	um	dos	órgãos	da	Prefeitura	que	
mais	 arrecada,	 principalmente,	 através	 de	 multas	 de	 trânsito	 (foram	 19,4	 milhões	 somente	 em	 2017).	
Atualmente	esse	órgão	tem	servido	apenas	como	um	arrecadador	de	 impostos,	não	como	um	órgão	que	
deveria	possibilitar	qualidade	de	vida	no	trânsito.

1.	Reverter	 a	 atual	 lógica	de	mobilidade	urbana	que	 coloca	Teresina	 como	a	 capital	mais	motorizada	do	
Nordeste,	implementando	políticas	de	incentivo	à	mobilidade	ativa	sustentável	e	investindo	em	políticas	de	
mobilidade	voltadas	para	os	65%	da	população	que	se	locomove	de	ônibus,	a	pé	e	bicicleta;
2.	Incluir	a	educação	no	trânsito	como	disciplina	na	rede	de	escolas	públicas	municipais	e	privadas	de	Teresina;
3.	Destinar	100%	dos	 impostos	coletados	com	 IPVA	e	com	as	multas	de	 trânsito	para	 implementação	do	
Programa	de	Educação	no	Trânsito	e	para	implantação	de	projetos	de	mobilidade	urbana	sustentável;
4.	Criar	políticas	de	segurança	viária	com	a	meta	de	redução	de	50%	dos	acidentes	de	trânsito	nos	próximos	
4	anos,	com	especial	atenção	aos	mais	vulneráveis	-	pedestres,	ciclistas	e	motociclistas;
5.	 Instituir	a	velocidade	máxima	de	60	km/h	onde	não	houver	velocidade	mínima,	manter	50	km/h	onde	
já	conta	com	essa	velocidade	mínima	e	30	km/h	em	frente	a	escolas,	hospitais,	outros	serviços	públicos,	
noutros	lugares	onde	se	fizer	necessário	e	nas	regiões	onde	ocorrem	mais	acidentes	como	forma	de	criar	
Zonas	de	Proteção	viária,	em	especial,	cruzamentos	e	rotatórias;
6.	 Criar	 as	 zonas	 de	 estacionamento	 público,	 onde	 as	 taxas	 cobradas	 serão	 destinadas	 para	 o	 fundo	 de	
subsídio	ao	transporte	coletivo;
7.	Investir	pela	ampliação	do	metrô	de	Teresina	para	todas	as	zonas	da	cidade;
8.	Investir	em	pesquisas	e	projetos	que	possibilitem	a	navegabilidade	dos	rios	Poti	e	Parnaíba,	com	objetivo	
de	transformá-lo	em	uma	via	sustentável	de	deslocamento	urbano;
9.	Criar	o	Observatório	da	Mobilidade	Urbana	de	Teresina	com	parcerias	com	universidades,	com	objetivo	de	
incentivar	pesquisas	científicas	que	contribuam	para	a	melhoria	da	mobilidade	urbana	na	cidade;
14. Extinção	da	STRANS	e	vincular	as	políticas	de	mobilidade	urbana,	transporte	e	trânsito	à	Secretaria	de	

Planejamento	e	Desenvolvimento	Urbano.

	 Nossa	 cidade	possui	 uma	 importante	e	estratégica	 região	metropolitana	 -	 	 a	Região	 Integrada	de	
Desenvolvimento	da	Grande	Teresina	-	composta	por	15	municípios	e	uma	população	total	de	mais	de	1	milhão	
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e	200	mil	pessoas.	A	grande	maioria	dessa	população	depende	de	Teresina	para	trabalhar,	estudar	e	acessar	
serviços,	direitos	e	oportunidades,	e	necessitam	se	deslocar	diariamente	para	a	capital.	Atualmente	esse	
deslocamento	acontece	através	de	forma	bastante	precária	através	do	serviço	de	ônibus	intermunicipal,	no	
entanto	acreditamos	que	é	preciso	criar	um	projeto	de	transporte	e	mobilidade	urbana	a	nível	metropolitano.	
	 Para	isso	propomos:
	 Atuar	pela	criação	do	Serviço	Metropolitano	de	Transporte	Coletivo,	a	partir	da	articulação	entre	os	
municípios	integrantes	e	o	Governo	do	Estado	a	fim	de	implementar	infraestrutura	de	transporte	público	que	
interligue	esses	municípios	à	capital	de	forma	justa,	segura	e	confortável.

6. MEIO AMBIENTE

A	questão	ambiental	no	município	de	Teresina	–	PI	é	um	problema	grave	apesar	de	dispor	de	muitas	
condições	para	ser	de	forma	diferente.	A	parte	urbana	da	cidade	conta	com	temperaturas	muito	elevadas,	as	
áreas	que	deveriam	ser	de	preservação	não	contam	com	políticas	de	proteção,	os	rios	recebem	esgotos	sem	
tratamento,	a	cidade	que	era	verde	cada	vez	mais	perde	suas	árvores,	as	chuvas	quando	caem	se	acumulam	no	
asfalto	impedindo	qualquer	deslocamento,	não	há	política	de	recolher	água	da	chuva,	nem	de	drenagem,	com	
resíduos	sólidos	acumulados	em	lixão	nos	bairros	populares,	sem	separação	e	sem	destinação	à	reciclagem.	
O	que	há	para	recebimento	de	resíduos	para	reciclar	são	poucos	postos,	sem	divulgação,	predominante	nos	
bairros	elitizados.

A	 política	 mais	 visível	 de	 proteção	 ambiental	 municipal	 é	 voltada	 para	 criação	 de	 unidades	 de	
conservação	num	total	de	12	unidades	em	forma	de	parques	municipais:	parque	da	cidade;	jardim	botânico;	
encontros	dos	rios;	Poti	I;	vila	do	porto;	São	Pedro;	Nova	Brasília;	São	Francisco;	Cocais;	Cidadania;	Lagoas	do	
Norte	e	Acarape,	também	com	poucos	cuidados	ambientais.	A	política	de	criar	unidades	de	conservação	cria	
a	falsa	ideia	de	que	é	necessário	apenas	cuidar	das	referidas	unidades,	não	cabendo	desenvolver	cultura	de	
proteção	ambiental	em	todos	os	espaços.	

Pierot	 e	 Lima	 (2016)10,	 em	 estudo	 sobre	 a	 questão	 ambiental	 em	 Teresina,	 concluem	 que	 a	
institucionalidade	ambiental	municipal	é	enfraquecida	pela	demora	na	descentralização,	a	criação,	extinção	
e	recriação	de	órgãos	ambientais,	distanciamento	geográfico	entre	o	órgão	executor	da	política	municipal	
de	meio	ambiente	e	gerências	de	meio	ambiente,	que	têm	atuação	mais	significativa	na	realização	de	ações	
dos	programas	ambientais	na	cidade,	ausência	de	gestão	empoderada	para	fortalecer	o	compromisso	com	
a	proteção	ambiental	e	o	conselho	municipal	com	visível	fragilidade	na	sua	representatividade	e	atuação	na	
gestão	ambiental,	resultando	num	processo	incapaz	de	proteção	ambiental	sem	exigência	de	cumprimento	
da	função	social	da	propriedade	animando	a	especulação	imobiliária	que	amplia	desigualdades	sociais,	o	que	
piora	a	qualidade	ambiental.

	 O	município	de	Teresina	com	proteção	ambiental	deve	ter	sua	gestão	orientada	pelo	bem	viver	com	
atuação	em	formação	que	crie	outra	forma	de	ver	as	outras	vidas,	em	que	a	vida	humana	busque	enfrentar	
10  PIEROT, Roselane Moita.  LIMA,  Antônia Jesuíta de. Gestão pública da questão ambiental em Teresina: uma análise 
a partir dos instrumentos legais e das diretrizes orçamentárias. In: Revista Espacios. Vol. 37 (Nº 25) Año 2016, p. 14. ISSN 0798 
1015.
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a	hierarquia	que	coloca	o	ser	humano	no	topo	e	as	outras	vidas	submissas,	com	ações	que	cuidem	dos	rios,	
de	suas	áreas	de	preservação	permanente,	que	cuide	dos	esgotos	antes	de	ser	colocado	nos	rios,	que	anime	
as	pessoas	para	viver	mais	intensamente	com	a	natureza	realizando	produção	agroecológica,	colhendo	água	
da	chuva,	ampliando	o	verde	da	cidade,	com	horário	diferenciado	para	a	realização	de	aulas	e	trabalho,	com	
estímulo	para	andar	a	pé,	de	bicicleta	ou	em	transporte	coletivo,	com	convivência	permanente	de	humanos	
com	 rios	 e	 árvores	 nativas	 como:	 Cenostigma	macrophyllum	 (caneleiro);	 eCaesalpinia	 ferrea	 var.	 ferrea	
(jucá),	 Anadenanthera	 macrocarpa	 (angicopreto);	 Licania	 tomentosa	 (oiti);	 Enterolobium	 contorsiliquum	
(tamboril);	 Parkia	 platycephala	 (faveira);	 Astronium	 fraxinifolium	 (gonçalo-alves)	 e	 Hymenea	 courbaril	
(jatobá);	Copernicia	prunifera	(carnaúba);	Magonia	glabrata	(tingui)	(MACHADO;	MEUNIER;	SILVA;	CASTRO,	
2006)11.

Para	isso	propomos:
1.	criação	de	programa	de	educação	ambiental	orientado	para	o	bem	viver	que	atue	nos	meios	de	comunicação,	
nas	 escolas,	 nas	 universidades,	 nos	 transportes	 públicos,	 na	 coleta	 de	 resíduos	 sólidos,	 associação	 de	
moradores	e	moradoras	e	outras	organizações	sociais;
2.	criação	de	programa	de	separação	de	resíduos	sólidos	de	modo	a	aproveitar	os	materiais	recicláveis	e	com	
a	indicação	de	o	lixo	orgânico	ser	utilizado	em	hortas	caseiras	orgânicas	na	perspectiva	agroecológica;
3.	política	de	estímulo	à	criação	de	cooperativas	de	reciclagem	de	resíduos	sólidos;
4.	executar	a	política	nacional	dos	resíduos	sólidos	criando	aterros	sanitários	não	como	punição	aos	bairros	
populares;
5.	política	de	destinação	adequada	de	medicamentos	vencidos	e	materiais	recicláveis;	
6.	criar	imposto	diferenciado	para	verticalização	e	fachada	de	vidro	na	cidade	e	Teresina;
7.	aplicar	o	IPTU	progressivo,	conforme	art.	156	§	1º	-	CF-88,	para	quem	mantiver	terrenos	em	especulação	
imobiliária	com	prazo	para	desapropriação	caso	não	cumpra	a	função	social;
8.	criar	programa	de	fomento	para	teto	verde	e	cisterna	em	casa	visando	impedir	o	uso	de	água	potável	nas	
descargas	e	para	lavar	calçadas;
9.	criar	programa	de	recuperação	das	áreas	de	preservação	permanente	dos	dois	rios	Poti	e	Parnaíba	e	lagoas	
com	árvores	nativas;
10.	dotar	o	órgão	do	SISNAMA	de	poder	para	executar	a	política	ambiental;
11.	ampliar	a	representatividade	do	conselho	municipal	de	meio	ambiente;
12.	garantir	área	verde	em	todos	os	bairros;
13.	punição	para	quem	colocar	esgoto	in	natura	direto	nos	rios	e	lagoas;
14.	controlar	a	retirada	de	argila	do	leito	do	rio	e	as	dragas;
15.	retornar	o	espelho	d’água	nas	praças	e	ampliar	para	reduzir	a	temperatura	na	cidade;
16.	criar	hortas	comunitárias	e	plantas	frutíferas	nas	escolas	públicas	e	privadas.
17.	Propor	lei	municipal	para	compra	de	máquinas,	papa	tubos	para	projetos	de	meta	reciclagem,	visando	
estimular	e	 incentivar	projetos	sociais	em	comunidades	periféricas	para	 fazer	o	reaproveitamento	de	 lixo	
eletrônico	como	CPU,	monitor;	mouse,	teclado,	pilhas,	baterias,	celular	e	outros	eletrônicos	pequenos	com	
distribuição	de	kits	a	entidades	cadastradas	com	selo	ambiental;
18.	realizar	parceria	com	universidades	e	 instituto	federal	para	a	reforma	de	equipamentos	em	forma	de	
estágio	 dos	 cursos	 de	 informática	 para	 metareciclagem	 do	 lixo	 eletrônico	 e	 realização	 de	 triagem	 para	
11  MACHADO; MEUNIER; SILVA; CASTRO. Árvores nativas para a arborização de Teresina, Piauí. In: REVISTA DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, Volume 1, Número 1, 2006, p. 10-18.
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separação	de	peças	reutilizáveis;
19.	criar	política	de	apoio	aos	carroceiros,	garantindo	sua	mobilidade;
20.	realizar	programa	de	arborização	da	cidade	com	árvores	locais	com	predomínio	de	arvores	nativas	como	
caneleiro;	jucá;	angico	preto;		oiti;	tamboril;	faveira;	gonçalo-alves;	jatobá;	carnaúba,	tingui	e	outras,	com	
a	garantia	de	efetivar	a	 lei	municipal	que	determina	área	verde	em	todos	os	bairros	de	modo	a	propiciar	
espaços	para	caminhadas;
21.	 realizar	convênios	com	as	 instituições	públicas	de	pesquisas	e	ensino	superior	universidades	públicas	
para	realizar	pesquisa	e	extensão	voltada	para	proteção	ambiental;
22.	adotar	política	permanente	de	fiscalização	ambiental	no	enfretamento	as	queimadas	e	a	outros	crimes	
ambientais;
21.	criar	programa	que	obrigue	as	 lojas	de	carros	plantarem	árvores	nativas	de	Teresina.	Para	cada	carro	
vendido,	plantar	10	árvores	que	sejam	nativas	de	Teresina,	de	preferência:	caneleiro;	jucá;	angico	preto;	oiti;	
tamboril;	faveira;	gonçalo-alves;	jatobá;	carnaúba	e	tingui;
22.	Fortalecer	o	comitê	de	bacias	do	rio	Parnaíba	
23.	Promover	ações	de	preservação	dos	rios	integrando	vazanteiros	e	barqueiros.

IPTU VERDE
	 A	ideia	inicial	era	fazer	com	que	as	pessoas	possam	adotassem	a	sustentabilidade	em	ações	como	
a	utilização	de	técnicas	para	o	melhor	aproveitamento	de	recursos	naturais	e	dos	resíduos	na	construção	
de	habitações.	Dessa	forma,	conseguiriam	a	certificação	IPTU	Verde	e,	consequentemente	como	forma	de	
incentivo,	a	redução	do	valor	do	imposto.

	 Esse	 benefício	 engloba	 qualquer	 proprietário	 de	 imóvel,	 desde	 que	 a	 edificação	 tenha	 soluções	
sustentáveis	 implantadas.	Não	 importa	se	o	empreendimento	tem	as	 instalações	desde	a	sua	construção	
ou	se	passou	por	uma	reforma	ou	ampliação.	Na	prática,	ao	reformar	a	sua	casa	e	aplicar	algumas	dessas	
medidas,	o	proprietário	conseguiria	o	certificado	do	IPTU	Verde	e	aproveitar	o	desconto	no	imposto.
Medidas	cabíveis	para	as	construções	são:

•	 Instalar	um	sistema	de	captação	e	utilização	das	águas	da	chuva;
•	 Separar	lixo	reciclável	do	não-reciclável;
•	 Plantar	mudas	de	árvores	de	espécies	nativas;
•	 Construir	calçadas	permeáveis	ou	destinar	áreas	que	permita	a	drenagem	da	água	pelo	solo;
•	 Instalar	telhados	verdes	e	jardins	verticais;
•	 Utilizar	lâmpadas	de	LED;
•	 Fazer	uso	de	equipamentos	para	o	aproveitamento	de	energia	solar.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO IPTU VERDE PARA AS CIDADES?
	 O	 equilíbrio	 do	 meio	 ambiente	 e	 também	 do	 meio	 urbano	 é	 algo	 primordial	 não	 só	 para	 a	
preservação	dos	recursos	naturais,	mas	também	da	qualidade	de	vida	das	pessoas	afinal	de	contas,	esses	
dois	espaços	estão	diretamente	relacionados.

												Por	essa	razão,	é	fundamental	que	o	setor	de	construção	civil	assuma	parte	da	responsabilidade	para	
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atingir	essa	meta.	O	primeiro	passo	a	ser	dado	nessa	tarefa	é	gerenciar	a	atuação	desse	mercado	com	a	ajuda	
do	IPTU	verde.

	 Portanto,	com	toda	certeza,	o	investimento	em	ações	sustentáveis	é	um	grande	diferencial	tanto	para	
o	setor	privado	como	para	o	setor	público.	O	IPTU	verde	é	um	aliado	importantíssimo	quando	o	assunto	é	
preservação	ambiental.	As	propostas	desse	tipo	de	IPTU	são	fundamentais	para	a	manutenção	do	ambiente	
natural,	estendendo	seus	benefícios	a	quem	mora	ou	frequenta	a	cidade.

 7. PATRIMÔNIO CULTURAL

Vivemos	dando	sentido	a	tudo	que	nos	rodeia	e	o	que	vemos	de	mais	longe!	O	que	nos	faz	dar	sentido	
a	 tudo	é	a	 forma	de	defender	nossas	 vidas	e	o	que	é	 importante	para	vivermos!	Consideramos	o	que	é	
valoroso	para	nossas	vidas	como	algo	bom,	guardamos	na	nossa	memória	e	ensinamos	nossas	filhas,	nossos	
filhos,	nossas	netas,	nossos	netos	e	todas	as	pessoas	dos	nossos	afetos!	Fazemos	o	mesmo	com	algo	que	nos	
faz	mal!	Ensinamos	o	que	protege	as	nossas	vidas	e	ensinamos	o	que	coloca	nossa	vida	em	perigo!	Desta	
maneira	se	forma	uma	memória	que	se	torna	coletiva!	A	sociedade	em	que	vivemos	passou	a	chamar	o	que	
valorizamos	como	patrimônio	cultural!	

Inicialmente	parecia	que	patrimônio	cultural	era	o	que	tinha	materialidade!	Então	tratava-se	de	dar	
sentido	bom	a	uma	materialidade!	Uma	 casa,	 um	 teatro,	 uma	 rua,	 uma	árvore,	 uma	pintura	 antiga,	 um	
desenho	antigo	que	revelava	como	vivia	aquela	comunidade	e	com	isso	aprendemos	outras	formas	de	viver	
ou	pelo	menos	as	conhecemos!

Em	meados	do	século	vinte,	nasceu	a	ideia	de	que	o	que	valoramos	não	é	só	material,	por	isso	os	
sentidos	não	se	encontram	apenas	assentado	em	algo	material,	o	que	fez	nascer	a	ideia	de	patrimônio	cultural	
material	e	imaterial,	sendo	o	material	um	sentido	colado	numa	materialidade	física	e	o	imaterial	associado	a	
formas	de	fazer,	criar,	viver	e	de	se	expressar	como	falar,	as	músicas	e	outras	formas	de	expressão,	as	formas	
de	produzir	alimentos,	 formas	de	se	divertir	com	as	danças,	as	músicas,	 formas	de	adorar	o	sagrado	nas	
religiões,	o	que	se	encontra	protegido	nos	art.	215	e	216	da	CF-88,	que	inclusive	criou	o	sistema	nacional	de	
cultura.

A	questão	é:	o	que	considerar	patrimônio	cultural?	A	política	estatal	sempre	considerou	os	sentidos	
dominantes,	aqueles	que	se	originaram	no	processo	de	colonização	e	que	virou	a	marca	da	elite	que	comanda	
o	 país,	 os	 estados	 e	 os	municípios!	 Embora	 a	 CF-88	 reconheça	 como	patrimônio	 cultural	 a	 cultura	 afro-
brasileira	e	a	dos	povos	originários,	os	museus	permanecem	reconhecendo	apenas	a	cultura	dos	brancos	e	
da	elite	dominante!	

O	que	o	Programa	de	Governo	propõe	para	a	Prefeitura	Municipal	de	Teresina	–	PMT	do	Partido	
Socialismo	e	Liberdade	–	PSOL,	orientado	pelo	princípio	do	bem	viver,	enfrenta	as	hierarquias	entre	a	vida	
humana	e	a	natureza	e	a	hierarquia	entre	as	vidas	humanas,	reconhecendo	o	que	é	de	valor	cultural	para	
cada	comunidade	e	adotando	política	de	proteção	ao	patrimônio	cultural.
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Para	isso	propomos:
1.	levantamento	junto	às	comunidades	o	que	as	mesmas	consideram	como	valioso	culturalmente	por	meio	
de	reuniões	com	a	garantia	de	ampla	participação	da	comunidade	num	diálogo	permanente;
2.	política	de	reconhecimento	e	valorização	da	cultura	afro-brasileira	e	da	cultura	dos	povos	originários	a	que	
chamaram	de	indígenas	nos	modos	de	fazer,	criar,	viver	e	se	expressar	com	a	garantia	de	criação	de	museus	
comunitários;
3.	política	de	reconhecimento	e	valorização	de	saberes	ambientais	dos	povos	tradicionais	de	Teresina	nos	
bairros	Poti	Velho;	Mafrense	e	São	Joaquim	e	outros	que	tenham	a	característica	de	tradicionais;
4.	 levantamento	de	nomeação	de	ruas,	prédios	públicos	para	modificar	e	garantir	equidade	na	 forma	de	
nomeação;
5.	produzir	diálogo	com	a	comunidade	sobre	as	homenagens	a	pessoas	que	cometeram	genocídio	contra	o	
povo	negro	e	indígena	com	o	intuito	de	retirar	as	homenagens.
6.	 criar	museu	municipal	 no	 centro	da	 cidade	que	 reconheça	 todos	os	 valores	 culturais	que	 formaram	a	
cidade;
7.	garantir	que	a	discussão	sobre	patrimônio	cultural	seja	ensinada	nas	escolas	nas	suas	dimensões	material	
e	imaterial,	bem	como	divulgação	nos	meios	de	comunicação	para	que	as	pessoas	identifiquem,	reconheçam	
e	valorizem	o	patrimônio	cultural	do	município	de	Teresina.			
8.	 realizar	 tombamento	 de	 todos	 os	 documentos	 e	 os	 sítios	 detentores	 de	 reminiscências	 históricas	 dos	
antigos	quilombos	e	do	povo	negro,	conforme	o	art.	216	da	CF-88;	
9.	organizar	o	sistema	municipal	de	cultura	em	regime	de	colaboração,	de	forma	descentralizada	e	participativa,	
com	processo	de	gestão	democrático.	


